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مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح کرد :

تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو توجه به تولید و درآمد پایدار  

Enticing Health 
Benefits of Chia 

Seeds
5

امام جمعه موقت اصفهان:

 حج با مسائل سیاسی جامعه همراه است
2

 بـدون شـک بیمـاری از لحـاظ اقتصـادی بـا  
لطمات سـنگین به پیکـره اقتصاد فـرد و اجتماع 
همراه اسـت. افـراد واجتمـاع درصـورت گریبان 
شـدن بـا بیماری هـای مزمـن و صعـب العـاج 
درکنارهزینـه هـای درمانی به علت عـدم امکان 
ادامـه فعالیت های اقتصـادی مؤثر با مشـکات 
زیـادی مواجـه خواهنـد بود کـه این مشـکات 
عاوه برخـود فـرد بیمـار و خانـواده او، بـر روی 
کلیـت اقتصـادکان کشـوراثرات نامطلوبـی 

خواهـد داشـت.
دراکثـر کشـورهای درحـال توسـعه اصـواًل 
بهداشـت و درمانـی وجـود نداشـته و طبقـه 
متوسـط و ضعیف جامعـه از حداقل هـای درمان 
برخوردارهسـتند و طبقـه الیگارشـی جامعـه 
نیزهرگاه بـه درمان نیازپیـدا کنند جهـت درمان 
خـود و خانـواده باهزینـه هـای کان رهسـپار 

کشـورهای پیشـرفته می شـوند.
کشـورما به مـدد روحیـه خود بـاوری که توسـط 

افـکار امـام راحـل و حمایت هـای مقـام معظـم 
رهبـری بـه آن دمیـده شـده و جـذب جوانـان 
نخبـه در دانشـگاه های علـوم پزشـکی در 
وضعیتـی متفـاوت باسـایر کشـورها از نظـر 
خدمـات بهداشـتی ودرمانـی وسـطح کیفیـت 
خدمـات درمانـی ارائـه شـده بـه سـر می بـرد و 
سـطح خدمات ارائـه شـده در کشـور را می توان 
باباالترین اسـتانداردهای جهانی مطابق دانست.
ادامه در صفحه 2...

پوریا عادلی
سرمقالـــه
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 اصلی ترین نقاط ضعف حوزه درمان کشور
وراه برون رفت ازآن
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سرپرست مدیریت پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران:

 16 عرضه اولیه
درراه بورس است

روانشناس و متخصص حوزه کودک و نوجوان در نشست لوبیای سحرآمیز مطرح کرد:

بیان تکنیک هایی برای برخورد با 
اشتباهات فرزندان

دست به کار شوید؛ پیش به سوی تندرستی

 امکان درمان خانگی
رگ های واریسی هست!
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به منظور ارتقای سطح آمادگی کارکنان گاز استان اصفهان:

 مانور مدیریت شرایط اضطراری
برگزار شد

چهره روز

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

پروانه بهره برداری برای چاه های 
آب جدید صادر نمی شود

6

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: هیچ گونه صدور 
پروانه بهره برداری چاه آب در استان بدون مصوبه کمیسیون 
قضایی انجام نمی شود. حسن ساسانی در نشست با فرماندار 
و جمعی از کشاورزان تیران و کرون در محل فرمانداری این 

شهرستان افزود ...

شهرداری خورزوق در نظر دارد یک قطعه زمین از امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و 
با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره 

مزایده 2001093481000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1401/4/20 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/1 تاریخ بازدید: 1401/5/1
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/5/1 تاریخ بازگشایی: 1401/5/1 تاریخ اعالم برنده: 1401/5/1

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده 

بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس 
حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخث ثبت نام / پروفایل 

مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده 

شناسه آگهی: 1348713 سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق     

شهرداری مبارکه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 01/358 مورخ 1401/4/4 شورای محترم اسالمی شهر مبارکه، اجاره 
واحدهای تجاری مجموعه پارک گل نرگس را بطور کامل و مدیریت واحد و با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی 

به مدت یک سال شمسی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز 1401/5/4 جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/5/15 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/5/18 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه                                                                                        شناسه: 1348031

مشخصات مورد مزایده

نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه مشخصات
کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده جهت شرکت 
در مزایده عمومی

اجاره واحدهای تجاری )سه واحد( مجموعه پارک 
16/800/000 ریالماهیانه 28/000/000 ریال گل نرگس را بطور کامل و مدیریت واحد

نوبت اول

نوبت اول

 در مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت نفـت سـپاهان بـه ازای هر 
سـهم 60 تومان سـود نقدی تقسـیم شـد کـه این رقـم 98 درصد سـود 
سـال 1400 این شـرکت بود. مجمع عمومی عادی سـالیانه شرکت نفت 
سـپاهان در محـل هتـل ارم برگزار شـد. در ایـن مجمع کـه با اسـتقبال 
خوب سـهامداران همراه بـود، بعد از تصویـب صورت های مالـی به ازای 

هر سـهم 60 تومان سـود نقدی تقسـیم شـد.
مدیرعامـل شـرکت نفت سـپاهان در حاشـیه ایـن مجمع بـه خبرنگاران 
گفـت: بـا برنامه ریزی هـای هدفمنـد مبتنـی بـر آینده پژوهـی و 

سیاسـت گذاری های اتخاذشـده بـرای سـال جـاری، 
شـرکت نفـت سـپاهان باقابلیـت تولیـد ۷۲0 هـزار تـن 
انـواع روغن هـای بنزیـن، موتـوری و صنعتـی در کشـور 
ازنظـر تولیـد کمـی و کیفـی رونـد صعـودی را بـه خـود 

گرفتـه اسـت.
محمد امیـر نیکو همـت با تأکیـد بر اینکـه ارتقـای توان 
رقابتـی و تولید صـادرات محور باهـدف ارزآوری بیشـتر، 
از هدف گذاری هـای مهـم ماسـت، تصریـح کـرد: اکنون 
۷0 درصـد از تولیـدات سـپاهان بـه بازارهـای هـدف 
صـادر می شـود؛ ضمـن اینکـه بـا ارتقـای تـوان رقابتـی 
توانسـته ایم قراردادهـای خوبـی بـا کشـورهای اروپایـی 

منعقـد کنیم.
وی بابیـان اینکـه شـرکت نفـت سـپاهان به عنـوان 
بزرگ تریـن تولیدکننـده و تأمین کننـده روغن پایـه 
گـروه یـک در خاورمیانـه، ظرفیـت باالیـی بـرای اجرا و 
پیشـبرد پروژه هـای سـرمایه ای و ارزآوری بـرای کشـور 
دارد، از اجـرای سیاسـت گذاری های جدیـد میان مـدت 
و بلندمـدت این شـرکت بـا هـدف ارزآوری بیشـتر برای 

کشـور خبر داد و کاهش خام فروشـی با اجـرای پروژه های سـرمایه ای و 
تولیـد محصوالت با ارزش افـزوده باالتر و کسـب جایگاه برتـر برای برند 
اسـپیدی در بازارهـای داخلـی را اهـداف مهم این شـرکت عنـوان کرد.
مدیرعامل شرکت نفت سـپاهان در ادامه، نزدیکی شـرکت نفت سپاهان 
بـه مهم تریـن منابع تأمیـن خـوراک پاالیـش نفـت اصفهان، صـادرات 
محـور بـودن شـرکت، پایـداری و ثبـات تحویـل محصـول روغن پایـه 
گروه یـک در بازارهای هـدف صادراتـی، بهـره وری و راندمـان تولید در 
قیاس با رقبـا، توان ذخیره سـازی مـواد در مراحـل مختلف تولیـد، داران 

بودن پایانـه صادراتـی در بندرعبـاس و ... را از مزیت های مهـم رقابتی و 
ویژگی هـای خـاص این شـرکت عنـوان کرد.

وی، دربـاره آمار مالی سـال 1400 شـرکت نیز گفـت: با تـاش بی وقفه 
مجموعـه علیرغـم دشـواری های ناشـی از تحریم هـا، توانسـتیم سـال 
گذشـته را با فروش ۷0۵ هزار تن انـواع محصوالت بـه ارزش 1۳۳ هزار 

میلیارد ریـال درآمد پشـت سـر بگذاریم.
بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت نفـت سـپاهان، از این میـزان درآمـد، ۲69 
هزار تن محصول بـه ارزش 66 هـزار میلیـارد ریال مربوط بـه فروش در 
بازارهـای داخلی و افـزون بـر 4۳6 هزار تن بـه ارزش 66 
هزار میلیـارد ریـال نیـز مربوط بـه صـادرات محصوالت 

به کشـورهای هدف اسـت.
نکوهمت، ثبـت رکـورد باالترین مبلـغ فـروش ریالی در 
تمـام ادوار شـرکت نفـت سـپاهان بـه میـزان 1۳۲ هزار 
میلیـارد ریال، ثبت رکـورد باالترین حجـم تولید و فروش 
محصـوالت نهایی بـه میـزان 160 هزار تن، ثبـت رکورد 
کسـب باالترین سـهم از بـازار داخلی محصـوالت نهایی 
به میـزان ۲6 درصد، ثبـت رکورد جدید بارگیـری و تخلیه 
بـه میـزان ۵ هـزار تـن در روز از انبارهـای بـزرگ را تنها 
بخشـی از دسـتاوردهای مهـم شـرکت نفت سـپاهان در 
سـال 1400 عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که در سـایه 
تمهیدات و تدابیر اقتصادی، شـاهد تحوالت چشـمگیری 
در عرصـه تولیـد و فـروش محصـوالت ایـن شـرکت در 

سـال جاری باشـیم.
وی در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه بهره گیـری از ظرفیت 
شـرکت های دانش بنیـان و مراکـز فـن آور را همچنـان 
مدنظـر داریم، گفـت: در حوزه توسـعه و نـوآوری، توجه و 
تمرکز خود را معطـوف به مطالعه، بررسـی و اجرای طرح هـای اقتصادی 
توسـعه شـرکت کرده ایـم و از تـوان شـرکت های دانش بنیـان و تـوان 

علمـی - پژوهشـی دانشـگاه ها در ایـن عرصـه بهـره خواهیـم برد.
مدیرعامـل شـرکت نفـت سـپاهان، افزایـش قـدرت رقابـت در بـازار، 
بهبود سـودآوری، بهره بـرداری از پروژه سـاخت مخازن پایانـه صادراتی 
بندرعبـاس و پیشـبرد سـایر طرح هـای توسـعه ای را بـا هـدف کاهـش 
هزینـه و افزایـش درآمـد را از دیگر اهـداف پیش روی شـرکت در سـال 

جـاری عنـوان کرد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه؛

 شرکت نفت سپاهان 98 درصد
سود سال 1400 خود را تقسیم کرد

با برنامه ریزی های 
هدفمند مبتنی 

بر آینده پژوهی و 
سیاست گذاری های 
اتخاذشده برای سال 
جاری، نفت سپاهان 
باقابلیت تولید ۷2۰ 

هزار تن انواع روغن های 
بنزین، موتوری و 

صنعتی در کشور ازنظر 
تولید کمی و کیفی روند 
صعودی را به خود گرفته 

است



در شـــهر
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امـام جمعـه موقـت اصفهان گفـت: حج 
به عنـوان یک کنگـره عظیم الهی اسـت 
و بـی شـک در دنیـای کنونـی اهمیـت 

بیشـتری پیـدا کرده اسـت.
•  وحـدت و عبـادت دو پایـه 
اساسـی حـج به شـمار مـی رود

حجت االسـام و المسـلمین سـید احمد 
محمـودی در خطبه های نماز عید سـعید 
قربـان افـزود: عبـادت دارای ۲ بعـد دارد 
است، نخسـت مقابله با هوای نفس است 
و دیگـری ایجاد یـک سـاختار اجتماعی 
صحیـح، کـه بایـد مطابـق بـا آن زندگی 
کـرد و دنیـای فعلی نیـز بیش از گذشـته 
بـه مقوله هـای دینی ماننـد حـج نیازمند 

اسـت.
وی ادامـه داد: وحـدت و عبـادت دو پایـه 
اساسـی حج به شـمار می رود و باید آن را 
عامل اصلی وحدت مسـلمانان در سراسر 

جهان دانسـت.
•  حج یکی از شعائر الهی است

امـام جمعـه موقـت اصفهـان گفـت: 
حـج یکـی از شـعائر الهـی اسـت و مـا 
نیـز بایـد ماننـد حضـرت ابراهیـم )ع( و 
حضـرت اسـماعیل )ع( زندگـی کنیـم و 
امتحان هـای الهـی را بـا موفقیت پشـت 

سـر بگذاریـم.
•  حج با مسـائل سیاسـی جامعه 

همراه است
وی با اشـاره به فرمایشـات رهبـر معظم 
انقـاب در روز عرفـه خطـاب بـه جامعه 
حهانـی گفـت: حج بـا مسـائل سیاسـی 
جامعـه همـراه اسـت و امـروز ایـن بعـد 
اهمیت بیشتری دارد، رهبر معظم انقاب 
وحـدت و عبـادت را دو پایه حـج و عامل 
اساسی وحدت جامعه مسـلمانان دانستند 
و در همیـن پیـام بـروز پدیـده شـگرف 
مقاومـت را موجـب ضعیف تـر شـدن هر 
روزه دشـمن بیـان کردنـد ضمـن اینکه 
نبایـد از زیرکی هـای دشـمن نیـز غافـل 
شـویم و بایـد همـواره دشـمن شـناس 

باشـیم.
امـام جمعـه موقـت اصفهـان بـا اشـاره 
بـه مقاومـت مـردم جهـان اسـام در 
برابـر ظلـم دشـمنان افـزود: همـه ایـن 
موفقیت هـا حاصـل الگـو گرفتـن از عید 

سـعید قربـان اسـت.
وی با اشـاره بـه جبهه مقاومـت در جهان 
اظهارداشـت: مقاومت رژیم صهیونیستی 
و مسـتکبران را بـه زانـو در آورده اسـت 
و آنـان در فلسـطین، سـوریه و لبنـان 

سـرگردان شـده اند.
امـام جمعه موقـت اصفهـان افـزود: عید 
سـعید قربـان دارای درس های بسـیاری 
اسـت و بـر همیـن اسـاس انسـان بایـد 
همـه تعلقـات را رها کنـد و خداونـد را مد 

نظـر قـرار دهد.
حجت االسـام و المسـلمین محمـودی 
اضافـه کـرد: همـه پیامبـران امتحاناتی 
را به خوبـی گذراندنـد که هیچ یـک از ما 
امروزه قـادر به موفقیـت در آنهـا نبودیم.

 حج با مسائل سیاسی 
جامعه همراه است

امام جمعه موقت اصفهان:

بنابر اباغ وزارت راه و شهرسـازی، شـهرهای استان اصفهان 
مشـمول ثبت نام دوبـاره نهضت ملی مسـکن نیسـتند. بنا بر 
اعـام وزیـر راه و شهرسـازی ثبت نـام مجـدد نهضـت ملـی 
مسـکن از سـاعت ۱۲ ظهر روز پانزدهم تیرماه برای ۴۰ شـهر 
کشـور آغاز شده، که شـهرهای اسـتان اصفهان مشمول ثبت 

نام دوبـاره نهضت ملی مسـکن نمی شـوند.

مطابق با اطاعیه وزارت راه و شهرسـازی صرفاً در شهرهائی 
ثبـت نـام صـورت می پذیرد کـه ظرفیـت مـازاد زمیـن وجود 
داشـته باشـد یا زمیـن جدیـد شناسـائی و تأمین شـده باشـد، 
بدیهی اسـت در صورت تأمین زمین در سـایر شهرهای کشور 
در روزهای آتی، سامانه در این شـهرها نیز به تدریج بازگشائی 
می شـود. همچنین ثبت نـام از متقاضیـان در سـقف ظرفیت 

مازاد زمین هـای تأمین شـده قبلی یـا زمین های تأمین شـده 
جدید در هر شـهر صـورت می پذیرد و پـس از تکمیل ظرفیت 

ثبت نام در هر شـهر، سـامانه در آن شـهر بسـته می شود.
 از چهـار میلیـون واحـد مسـکن طرح ملـی نهضت مسـکن، 
۲۰۳ هزار و ۹۶۷ واحد سـهم اسـتان اصفهان اسـت که از این 
میـزان بیـش از ۳۵ هزار واحد در سـه شـهر جدید بهارسـتان، 

فوالدشـهر و مجلسـی احـداث و مابقـی در سـایر شـهرهای 
اسـتان سـاخته می شود.

در حـال حاضـر بیـش از ۴۲۲ هـزار نفـر در اسـتان اصفهـان 
متقاضـی بهره منـدی از مزایـای ایـن طـرح بـوده و اقـدام به 
ثبت نـام کردنـد که پاالیـش متقاضیـان نیز بـه اتمام رسـیده 

اسـت.

بنابر ابالغ وزارت راه و شهرسازی؛

شهرهای استان اصفهان مشمول ثبت نام دوباره نهضت ملی مسکن نمی شوند

اگرچــه دردهــه گذشــته بــا اســتیای برخــی تفکــرات بر سیاســت ها 
ــرفت  ــرعت پیش ــد س ــش رش ــاهد کاه ــان کشورش ــت ودرم بهداش
وگاهــی عقــب گردهایــی دربرخــی عرصه هــا بودیــم ولــی 
همچنــان ســطح خدمــات ارائــه شــده درکشــور درحــد قابــل قبــول 

ــت. ــی اس ــتانداردهای جهان اس
ــت  ــوازن صنع ــد مت ــدون رش ــور ب ــان کش ــت و درم ــد بهداش رش
بیمــه ای کشــور عامــل اصلــی عــدم کارآمــدی سیســتم بهداشــتی و 
درمانــی کشــورما محســوب شــده ومنجــر بــه ایــن موضــوع گردیده 
کــه امــکان بهــره منــدی از ایــن امکانــات بــرای اقشــار آســیب پذیر 

ــه فراهــم نگــردد. جامع
ــای  ــه ج ــم ب ــالهای اخیره ــده درس ــه ش ــای ارائ ــه برنامه ه درکلی
متناســب ســازی صنعــت بیمــه کشــور بــا ســطح خدمــات بهداشــتی 
ــش  ــازی و کاه ــال محدودس ــه دنب ــور ب ــده درکش ــه ش ــی ارائ درمان
ــم  ــروز مه ــه ام ــزی ک ــم. آن چی ــه شــده بوده ای ــات ارائ ســطح خدم
ــور  ــاختاری کش ــکات س ــاح مش ــه راه اص ــت اینک ــی اس واساس
ــرده  ــور ک ــه عب ــت بیم ــر وصنع ــه گ ــای بیم ــازمان ه ازتحــول درس
ــای  ــا ظرفیت ه ــودرا ب ــد خ ــه بای ــت ک ــه اس ــت بیم ــن صنع وای

ــد. ــگ نمای ــراه و هماهن ــور هم ــی کش ــتی و درمان بهداش
ــی  ــه ایران ــش طــول عمرجامع ــر افزای ــالهای اخی ــدون شــک درس ب
ــع  ــش مناب ــه کاه ــی منجرب ــه خارج ــای ظالمان ــار تحریم ه درکن
ــاص  ــت و اختص ــده اس ــه گرش ــازمان های بیم ــت و س ــود دول موج
ایــن منابــع محــدود بــه هزینه هــای نامحــدود درمــان بعضــًا 

ناممکــن می نمایــد.
ــش  ــوان باکاه ــا می ت ــت آی ــکل چیس ــن مش ــل ای ــکار ح ــا راه ام
دســتوری مخــارج حــوزه درمــان باحفــظ کیفیــت درمــان ایــن منابــع 

ــرد؟ ــت ک را مدیری
ــه ایــن ســؤال منفــی اســت. تنهــا راه حــل  ــه طــور قطــع پاســخ ب ب
مشــکات حــوزه درمان ضمــن اصــاح اساســی درســاختار مدیریتی 
و تخصیــص منابــع بیمه هــای پایــه اســتفاده از ســازمان های 
ــه  ــته های بیم ــه بس ــرای ارائ ــی ب ــه دولت ــی و نیم ــه خصوص بیم
ــاری و  ــع بیم ــد درموق ــه می توان ــان گروهــی اســت ک ــی درم تکمیل
ازکارافتادگــی مانــع کاهــش ســطح اقتصــادی فــرد وجامعــه گــردد.

ــه ای  ــی تجرب ــان گروه ــی درم ــه تکمیل ــته های بیم ــتفاده از بس اس
آزمــوده شــده دربســیاری ازکشــورهای جهــان اســت کــه بــه خوبــی 
ــتفاده  ــورد اس ــور م ــی کش ــاختار درمان ــه س ــه ب ــا توج ــد ب می توان

قرارگیــرد.
ــه ذهــن مخاطبیــن متبادرشــودکه  ــن ســؤال ب ــگاه اول ای شــاید درن
ــه  ــط ب ــه متوس ــرای طبق ــا ب ــان تنه ــی درم ــته های تکمیل ــن بس ای
باالتــر جامعــه کاربــرد داشــته وباعث عــدم عدالــت درمان درســطوح 

ــود. ــه می ش ــن ترجامع پایی
ــه  ــه ب ــود: اول اینک ــد ب ــش خواه ــؤال دردوبخ ــن س ــه ای ــخ ب پاس
هرحــال مابیــن دوانتخــاب قرارداریــم یــک انتخــاب نابــودی کیفیت 
خدمــات درمانــی کشــور و رهسپارشــدن تمــام آحــاد جامعــه از فقیر و 
غنــی بــا هزینه هــای کمرشــکن بــه خــارج ازکشــور وراه دیگرحفــظ 
ــان  ــت ودرم ــه بهداش ــور درعرص ــوه کش ــت بالق ــن مزی ــا ای و ارتق

ــور اســت. کش
 ولــی راهــکار ایجــاد عدالــت درمــان درایــن سیســتم درمانــی و بهره 
منــدی اقشــار مختلــف جامعــه ازخدمــات بســته های بیمــه تکمیلــی 

درمــان گروهــی چیســت؟
ــورد  ــه درم ــط جامع ــرای قشرمتوس ــح ب ــازی صحی ــگ س ۱ - فرهن
ــده ای  ــمت عم ــه قس ــراد جامع ــا اف ــام دنی ــه درتم ــوع ک ــن موض ای
ازدرآمــد خــودرا صــرف خریــد بیمــه می کنــد تــا بــه موقــع ازخدمات 
آن اســتفاده کننــد و اینکــه خریــد یــک بیمــه درمانــی قــوی، بســیار 
ــای لوکــس و ســفرهای تفریحــی  ــد بســیاری کااله ــم ترازخری مه
غیرضــروری ســالیانه بــه خــارج کشــور اســت. بــدون شــک رســانه 
ملــی نقــش بســیارمهمی درایفــای ایــن نقــش و ایجــاد ایــن فرهنگ 

ــت. ــد داش خواه
ــه  ــایر صرف ــی وس ــع ارزترجیه ــی از قط ــع ناش ــاص مناب ۲ - اختص
ــی  ــل اداری بیمه هــا وبخــش دولت جویی هــا درنظــام عریــض وطوی
درمــان بــرای خریــد بســته های تکمیلــی بیمــه درمــان بــرای قشــر 
ــی  ــه نهادهای ــع ب ــن مناب ــق ای ــق تزری ــه ازطری ــر جامع ــیب پذی آس

ــام وســایرنهادهای مشــابه. ــداد ام ــه ام همچــون کمیت
ــی و  ــف خصوص ــای مختل ــان بخش ه ــردن کارفرمای ــزم ک ۳ - مل
دولتــی بــه خریــد ایــن بســته های تکمیلــی درمــان بــرای کارمنــدان 
و کارگــران تحــت پوشــش خــود بامشــارکت و پرداختــن ســهمی از 

حــق بیمــه تکمیلــی ازطــرف فــرد بیمــه شــونده.

 ... ادامه از صفحه 1

سرمقاله

بـر اسـاس آخریـن پژوهش هـای 
رسمی، اصفهان تا سـال ۹۵ خورشیدی 
به دلیـل فراهم بـودن زمینه اشـتغال و 
شـرایط آب و هوایی مناسـب در شـمار 
یکـی از مهاجرپذیرتریـن نقـاط ایـران 
بـود؛ ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه 
می شـود جریـان و نمـودار مهاجـرت 
در ایـن خطـه تغییـر شـکل داده و روند 

معکـوس پیـدا کـرده اسـت.
سـال ۹۷ پژوهشـی از سـوی سـازمان 
برنامـه و بودجـه اسـتان اصفهـان بـا 
عنـوان بررسـی جریانـات مهاجرتـی 
اسـتان اصفهـان انجـام شـد کـه بـر 
اسـاس آن پدیـده "مهاجـرت" در ایـن 
خطـه تـا سـال ۹۵ و بـر اسـاس آمـار 
نفـوس و مسـکن از روسـتا بـه شـهر و 
از شـهرهای اطـراف به شـهر اصفهان 

ثبـت شـده اسـت.
مطالعات ایـن پژوهش نشـان می دهد 
از سـال ۹۶ ایـن رونـد بـا تغییر شـکل 
مواجـه می شـود و بیشـتر جابه جایـی 
جمعیـت شـکل می گیـرد؛ رونـدی که 
با مهاجرت غیـر دائم در شـهر اصفهان 

نمـود می یابـد.
 بـه گفتـه معـاون آمـار و اطاعـات 
سـازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
»مهاجرت معکـوس« کـه دولت های 
مختلـف بدنبـال راهکارهایـی بـرای 
عملیاتـی کـردن آن بودنـد و در نهایت 
موفق بـه اجـرای آن نشـدند، امـروز با 
افزایش قیمت ها و گران شـدن مسکن 
و تبدیـل اصفهان بـه یک شـهر گران، 
عملیاتی شـد و مهاجرت روسـتائیان از 
شـهر اصفهان به زادگاه خویش و حتی 
مهاجـرت شهرنشـین های اصفهان به 
شهرهای اطراف و ارزان قیمت از جمله 

فاورجـان شـکل گرفت.
آلودگـی هـوا، فرونشسـت زمیـن، 
خشکسـالی و بحران آب از دیگر دالیل 
مهاجرت از اصفهان از سـوی مسئوالن 
امـر مطـرح می شـود. در همیـن پیوند 
باید گفت، رونـد افزایشـی مهاجرت در 
اصفهـان موضوع تأیید شـده از سـوی 
مسـئوالن اسـت؛ اگـر چـه در اولویـت 
بندی دالیـل نظرات متفاوتی ارائه شـد 
اما همگی بر اینکه هنوز به رشـد منفی 

نرسـیدیم، اتفـاق نظـر دارند.
بر اسـاس آخرین سرشـماری در سـال 
۹۵، سـهم مهاجـران جابجاشـده در 
استان اصفهان نسـبت به کل کشور در 
دوره زمانـی ۹۵-۱۳۹۰ نسـبت به دوره 
قبل )۵ سـاله گذشـته( اندکـی افزایش 
داشـته اسـت و از ۶.۸ درصـد بـه ۷.۰ 

درصد رسـیده اسـت.
همچنیـن اصفهـان بـر اسـاس ایـن 
سرشـماری طی سـال های ۸۵ تا ۹۰ و 
۹۰ تا ۹۵ مهاجرپذیر بوده اسـت اما این 
روند از سـال ۹۶ تا ۱۴۰۱ روند معکوس 
گرفته و بیشـتر روسـتائیان که طی این 

سـال ها به شـهر آمـده بودند بـه زادگاه 
خویـش بازگشـته اند. امـا در ایـن میان 
برخـی کارشناسـان عمده تریـن دلیـل 
این جریان معکـوس را گرانی مسـکن 

مطـرح کرده انـد.
• سـکونت غیر دائـم پدیده ای 

نـو در اصفهان
در ایـن پیونـد محمدرضا لعلـی معاون 
آمـار و اطاعـات سـازمان برنامـه و 
بودجـه اسـتان اصفهـان در گفت گـو با 
ایرنا، افزایش قیمت مسـکن در شهرها 
را دلیـل پیدایـش مهاجـرت معکـوس 
بـه روسـتاها دانسـت و گفـت: قطع به 
یقیـن داده هـای آمـاری سـال ۱۴۰۰ 
متفـاوت از ۹۵ اسـت و داده جدیـدی در 
اختیـار نداریم که این خـود، یک چالش 
اسـت و بر اسـاس مصوبه قانون سـال 
۷۶ هرآنکـس کـه محـل زندگـی خود 
را تغییـر داد بایـد ظـرف یـک هفتـه تا 
۱۰ روز تغییـر وضعیـت خـود را به ثبت 
احـوال آن شـهر یـا روسـتا اعـام کند 
اما این موضـوع الزام اجرایی نـدارد و در 
صورت عدم تمکیـن، ابزار تنبیـه ای در 

نظـر گرفته نشـده اسـت.
وی چالـش اصلـی در بحـث مهاجرت 
را موانـع ومحدودیت هـای آمـاری ذکر 
کرد کـه متولی مشـخصی بـرای رصد 
آمارهای مهاجرت وجود نـدارد، و گفت: 
آنچه مبرهن اسـت "فرونشست زمین" 
اگر چـه در مهاجـرت از اصفهـان نقش 
دارد امـا دلیل اصلی نیسـت زیـرا که در 
ایـن مسـاله بزرگنمایـی شـده اسـت و 
"فرونشسـت زمیـن" در اصفهـان یک 
موضوعی اسـت کـه سـابقه ۵۰ سـاله 
دارد هر چند شـاهد روند خشـک شدن 

آبخوان هـا هسـتیم.
• رونـد مهاجـرت از اصفهـان 

منفـی نیسـت
لعلـی در ادامه افـزود: خروج سـرمایه از 
اصفهان به دلیل "خشکسـالی" یکی از 
دالیل اسـت امـا بـر اسـاس تحقیقات 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس عمـده 
دلیل خروج سـرمایه گذاران از اصفهان 
بـه دیگـر شـهرها "سـخت گیرها در 
اعطای مجوز" و "مالیات های سنگین" 

و فضای سـنگین کسـب و کار اسـت.
وی خالـی شـدن اصفهـان از سـکنه را 
نپذیرفت و یادآور شـد: امروزه شـاهد دو 
پدیده سـکونت دائم و غیر دائم هستیم؛ 
بـه این صـورت که محـل زندگـی فرد 
در شـهر دیگری اسـت و به اصفهان در 

حال رفـت و آمد اسـت.
معاون آمـار و اطاعات سـازمان برنامه 
و بودجه اسـتان اصفهان با اعام اینکه 
بـا گرانی ها رونـد مهاجرت معکـوس از 
شـهر بـه روسـتا را تسـریع شـد، گفت: 
طرحـی کـه سـال ها امکانپذیـر نبـود، 
امروزه با اشـتغالزایی در روستاها و ایجاد 
طـرح بوم گـردی موفـق بـه اجـرای 

آن شـدیم. اگـر چـه رونـد مهاجـرت 
از اصفهـان افزایشـی شـده اسـت امـا 
شـاهد منفی شـدن نرخ رشـد جمعیت 
در اسـتان یا پدیده خالی شـدن از سکنه 

نشـدیم.
وی با اشـاره به اینکـه اگر نـرخ خالص 
خـارج شـده از اسـتان اصفهـان را از 
جمعیت وارد شـده کسـر کنیم مشاهده 
می کنیـم هـم در سـال ۹۰ و ۹۵ مثبت 
بوده اسـت، اضافه کرد: باید هرم سـنی 
جمعیـت را نگهداریم به اینصـورت که 
به میزان تعـداد خروجی افـراد، افزایش 
زاد و ولـد داشـته باشـیم کـه طـی این 
سـالها رقـم ۱.۷ بـه ۱.۵ رسـیده و هنوز 
هم باالی عـدد ۱ اسـت که اگر بـه زیر 
عدد یـک برسـد، رشـد منفی را نشـان 

می دهـد.
لعلی ادامـه داد: اگـر میـزان مهاجرت از 
اسـتان را به نسـبت میزان مـرگ و میر 
و زاد و ولـد در نظر بگیریم بسـیار ناچیز 

بوده اسـت.
•  افزایـش رونـد مهاجـرت 
داخلـی از اصفهـان باید تحت 

کنتـرل قـرار بگیـرد
در ایـن ارتبـاط امـا مدیـر کل امـور 
اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهان بـه ایرنا گفـت: افزایـش روند 
مهاجـرت داخلـی از اصفهـان بایـد 
تحت کنتـرل داخلـی سیاسـتگذاران و 
تصمیم گیـران اسـتان قـرار بگیـرد.

مسـعود مهدویـان فـر اظهارداشـت: 
مهاجـرت داخلـی یـک امـر اجتماعی 
اسـت که باید به آن توجه کنیـم و علل 
شـکل گیـری آن و رونـد ایـن پدیـده 
اجتماعـی را مورد بررسـی قـرار دهیم.

وی تسـریع مهاجرت داخلی از اصفهان 
بـه اسـتان های دیگـر را خالـی شـدن 
اسـتان از سـرمایه های اجتماعی خواند 
و افـزود: امـروز شـاهد رفتـن نخبگان 
علمـی، اقتصـادی، فرهنگـی و هنری 

از اصفهـان بـه دیگر شـهرها هسـتیم، 
سـرمایه های اجتماعی که نماد اسـتان 

اصفهان هسـتند.
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی 
اسـتانداری اصفهـان انجـام یـک کار 
پژوهشـی در خصـوص تغییـر جمعیت 
دانشـگاه ها  ظرفیـت  بـا  اصفهـان 
را یـک ضـرورت دانسـت و گفـت: در 
ایـن زمینـه کـه اصفهانی ها بیشـتر در 
چـه شهرسـتانهای یـا چـه معیارهایی 
مهاجـرت می کننـد و بیشـترین دلیـل 
مهاجـرت آنهـا از اصفهـان چیسـت و 
اکثر مهاجرین بـه اصفهان از چـه اقوام 
و اسـتانهایی هسـتند و این تغییر بافت 
جمعیـت اسـتان چـه تاثیـری در تغییر 
فرهنـگ مـردم دارد، از شـاخصه های 

یـک پژوهـش اسـت.
وی افزایـش رونـد مهاجـرت داخلی از 
اسـتان، در آینـده نزدیک اصفهـان را با 
چالـش جـدی مواجـه می کنـد، ادامـه 
داد: تحلیـل سـرمایه های اجتماعی در 
درازمـدت باعـث از بیـن رفتـن اعتماد 
عمومـی و کم شـدن مشـارکت مـردم 
در حـل مسـائل و کاهـش توانمنـدی 

اسـتان می شـود.
مهدویـان فـر ادامـه داد: جلوگیـری از 
احسـاس ناامیـدی در مـردم اصفهان و 
بویژه جامعه نخبگان و نگهداشـت آنها 
بعنوان سـرمایه های اجتماعـی باید در 
یک سـاز و کار اجتماعی سیاستگذاری 

شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد تدابیـر الزم 
اندیشـیده و برنامه هایـی در راسـتای 
امیـد آفرینـی بـرای مـردم اصفهـان 
اندیشـیده شـود، گفـت: حـل مسـائل 
کان اصفهان از جمله آب تنها بدسـت 

نخبـگان امکان پذیـر اسـت.
• خالی شـدن اصفهان از سکنه 
در ۲ نسـل پیاپـی امکان پذیـر 

است

همچنیـن سـیروس شـفقی اسـتاد 
جغرافیـای شـهری دانشـگاه اصفهان 
در گفت گـو بـا ایرنـا گرانـی را دلیـل 
افزایـش مهاجـرت معکوس دانسـت؛ 
و گفـت: شـهر اصفهـان بـه نسـبت 
شهرسـتان های کوچـک و اطـراف، 
شـهر گرانی اسـت و برای اجـاره ملک 
و خریـد بایـد هزینه بیشـتری پرداخت 
کرد و همین مسـئله باعث کـوچ مردم 
بـه آبـادی و اطـراف ماننـد فاورجان 
شـده اسـت کـه دارای خانه هـا وزمین 

ارزان تـر اسـت.
وی آلودگـی هـوا را دیگـر دلیـل 
مهاجـرت از اصفهانـی دانسـت و 
بیـان داشـت: در سـالهای اخیر شـاهد 
مهاجرت بخشـی از جمعیـت اصفهان 
از جملـه  بـه حاشـیه های اسـتان 
فاورجان و دورتر از آن بـه علت فرار از 

آلودگـی هـوا هسـتیم.
شـفقی گفت: اسـتنباط ما بر این است 
که اصفهان بخاطر مشـکاتی که دارد 
خالی از سـکنه می شـود اما یکـی تا دو 

نسـل به طـول می انجامد.
وی بیـان داشـت: هـم اکنـون شـاهد 
سـکونت مهاجـران از اسـتان های 
چهارمحـال و بختیـاری و اسـتان های 
دیگـر در اصفهـان هسـتیم کـه ایـن 
جابجایی سکونت در استان و مهاجرت 
اصفهانی ها به دیگر شـهرها با سرعت 
امکانپذیـر نیسـت و با یـک رونـد آرام 
شـاهد ایـن جابجایـی خواهیـم بـود. 
استاد جغرافیا شهری دانشگاه اصفهان 
گفـت: طـی سـه دهه گذشـته شـاهد 
سـکونت مهاجرین از اطراف به حاشیه 
شـهر و بافـت قدیمـی اصفهـان مثل 
جویباره بودیم که هسـته و مرکز بافت 
سـنتی اصفهان اسـت و نسـل در نسل 
با فرهنـگ اصفهانـی زندگـی کرده اند 
و امروزه با مشـکات عدیده ای در این 

قسـمت مواجه هسـتیم.

گران شدن اصفهان دلیل مهاجرت از مرکز به اطراف
»مهاجرت معکوس«، پدیده تلخ و تازه جمعیتی در استان پررنگ شده است؛
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رییـس اداره حفاظـت و حمایـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهان گفـت: ۹۰ درصـد آتـش سـوزی جنگل هـا و مراتع این اسـتان 

ناشـی از بـی احتیاطی گردشـگران، سـاکنان و مسـافران اسـت.
امین حافظـی افـزود: رها کـردن آتـش، انداختـن تـه سـیگار و انداختن 
انـواع بطـری در طبیعـت عامـل آتـش سوزی هاییسـت کـه در مراتـع و 

جنگل هـا رخ می دهـد.
وی اضافـه کـرد: در روزهـای گرم سـال کـه علف کنـار جاده ها خشـک 
شـده و مسـتعد آتش گرفتـن اسـت، انداختـن آتش ته سـیگار بیـرون از 

خودرو سـبب حریـق جزئـی کنـار معبر می شـود کـه رفتـه رفته بـه دل 
جنگل هـا و مراتـع کشـیده خواهد شـد.

رییـس اداره حفاظـت و حمایـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان اظهارداشـت: رها کـردن بطری در طبیعـت نیز یکـی از عوامل 
اصلـی حریـق اسـت زیـرا شیشـه ماننـد ذره بیـن عمـل کـرده و آتـش 

افروختـه می شـود.
وی تصریـح کـرد: چنانچه مـردم بـه موضـوع راهکارهای جلوگیـری از 
حریق بیشتر واقف شـوند و از سوی دیگر احساس مسـوولیت کنند شاهد 

کاهش چشـمگیر آتش سـوزی ها خواهیـم بود.
حافظـی با اشـاره به اینکـه بهره بـرداران نقـش اساسـی در کاهش آتش 
سوزی و آسـیب های ناشـی از آن دارند تصریح کرد: مرتعداران و ساکنان 
محلـی باید بیـش از قبل بـرای حفظ عرصه هـای طبیعی دغدغه داشـته 
باشـند و در صـورت وقـوع حریق، بـرای اطفـا و یا اطـاع بـه اداره منابع 
طبیعـی وارد عمـل شـوند. وی بـا بیـان اینکـه فرهنگ سـازی بـرای 
نگهداشـت منابع طبیعـی باید بیش از گذشـته جـدی گرفته شـود گفت: 
حفاظـت از مراتـع و جنگل ها با مشـارکت شـهروندان امکان پذیر اسـت.

بی احتیاطی عامل ۹۰ درصد 
 آتش سوزی جنگل و مراتع

در اصفهان است

رییس اداره حفاظت منابع طبیعی اصفهان:

خطبه

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

صنعتی  شرکت شهرک های  مدیرعامل 
زمین های  خلعید  از  اصفهان  استان 
شهرک صنعتی گلپایگان خبر داد و گفت: 
برنامه ریزی می کنیم تا در آینده ای نزدیک 
به  سایت  توسط  شرکت ها  مالی  بیالن 

صاحبان صنایع اعالم شود.
رسول سواری در جلسه بررسی مشکالت 
شهرک های صنعتی شهرستان گلپایگان، 
اظهار کرد: با پیگیری هایی که فرماندار 
مشکالت  رفع  خصوص  در  گلپایگان 
شرکت صنعتی گلپایگان و سعیدآباد انجام 
دادند، امروز پس از بررسی مشکالت مقرر 
شد تا اداره آب و فاضالب و امور منابع آب 
پیگیری الزم در تخصیص آب خریداری 
گلپایگان  صنعتی  شهرک  برای  شده 
شرکت  و  دهد،  انجام  را  سعیدآباد  و 
برای  نیز  استان  صنعتی  شهرک های 
انتقال آب از محل چاه و غیره کمک کند.
شرکت  شد  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
در  الزم  مساعدت  صنعتی  شهرک های 
صنعتی  واحدهای  بدهی های  پرداخت 
به منظور اخذ سند زمین را انجام دهند، 
به  بخشیدن  کیفیت  به منظور  افزود: 
محصوالت تولیدی شرکت ها کمک به 
اجرای زیرساخت های الزم انجام می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
اکنون  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  استان 
شهرک های صنعتی با مشکل کمبود برق 
توسعه شهرک  برای  اما  نیستند،  مواجه 
صنعتی گلپایگان برق رسانی الزم است، 
پیش بینی الزم انجام دادیم که برای فاز 

توسعه با مشکل برق مواجه نشویم.
سواری با بیان اینکه ورودی و خروجی 
به شهرک صنعتی سعید آباد و گلپایگان 
به صورت کارشناسی ساماندهی و اصالح 
توجه  با  کرد:  تصریح  می شود،  هندسی 
به ظرفیت هایی که در حوزه کارآفرینی 
و اشتغال شهرستان وجود دارد، قرار شد 
ایجاد  برای  نقاطی  فرمانداری  کمک  با 
شهرک جدید در مساحت هزار تا دو هزار 

هکتار زمین جانمایی شود.
سرمایه گذاران با مشکل نقدینگی مواجه 

هستند
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان با اشاره به شفافیت مالی 
بیالن  کرد:  تاکید  شهرک های صنعتی، 
صنعتی  شهرک های  مالی  عملکرد 
دیوان  و  بازرسی  سازمان  سوی  از 
وظیفه  اما  می شود،  بررسی  محاسبات 
تولیدکنندگان  پاسخگوی  که  داریم 
باشیم، برنامه ریزی می کنیم تا در آینده ای 
شرکت ها  شرکت  مالی  بیالن  نزدیک 
شفاف سازی و توسط سایت به صاحبان 

صنایع اعالم شود.
ماندن  بالتکلیف  به  اشاره  با  سواری 
زمین های واگذار شده به سرمایه گذاران 
قراردادهای  اصفهان  استان  در  گفت: 
است،   ۱۳۷۶ سال  به  متعلق  قدیمی 
برخی سرمایه گذاران در شهرک صنعتی 
هیچ  اما  کردند  دریافت  زمین  گلپایگان 
انجام ندادند، این  گونه ساخت و سازی 
زمین ها پس از خلعید به سرمایه گذاران 

واجد شرایط تحویل داده می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان خبر داد:

 خلع ید زمین های بالاستفاده
شهرک صنعتی گلپایگان

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

نماینـده خمینـی شـهر در مجلـس شـورای اسـالمی بـا تاکید بـر لزوم 
از  مـی رود  انتظـار  گفـت:  دولـت  اقتصـادی  تصمیمـات  از  حمایـت 
سیاسـت های درسـت رییس جمهور حمایـت کرده و عیـوب در تصمیم 
گیری هـا را اصـالح کنیـم، بعضـاً دراظهارنظرها نسـبت بـه تصمیمات 

دولـت بـوی بـی انصافـی حـس می کنـم.
حجـت االسـالم محمدتقی نقدعلی گفـت: دولت انقالبی بـا وجود تمام 
بحث های تورمی و فشـارهای اقتصادی اصالحات زیرسـاختی را شـروع 
کـرده اسـت. چه شـفافیتی زیباتر از آن کـه رییس جمهـور در تلویزیون 

واقعیـت رانـت و فسـاد در برخـی رویه هـای گذشـته را تببین کـرده و از 
همـه صاحب نظران بـرای اصالحـات اقتصادی کمـک می خواهد.

وی ادامـه داد: در ایـن بیـن شـاید برخی هـا حس کنند اگر بـا هجمه به 
دولـت، برخـی از جلوه هـای تورمی و مشـکالت را به رخ مردم بکشـند، 
بـه مردم خدمـت کرده اند حال اینکه مـا نمایندگان در نامـه ای از رییس 

جمهور بـرای کاندیداتوری در انتخابـات دعوت کردیم.
ایـن نماینـده مجلس خاطرنشـان کـرد: انتظار مـی رود از سیاسـت های 
درسـت رییـس جمهوری حمایت کـرده و عیوب در تصمیـم گیری ها را 

اصـالح کنیـم چون ورود منطقـی و منصفانه کارها را جلـو می برد؛ بعضًا 
در اظهارنظرهـا نسـبت بـه تصمیمـات دولـت بـوی بـی انصافـی حس 

. می کنم
نقدعلـی در پایـان گفـت: زمانـی دولـت خانـه نشـین داشـتیم و امـروز 
دولـت جهـادی داریـم؛ نکند خـدای نکـرده اول کافـر به دولتی شـویم 
کـه خودمـان حمایت کردیم. برخـی از اظهارنظرها با انصاف بیان شـود. 
خودمان گفتیم باید سـاختارها اصالح شـود و بسـترهای فسـاد و رانت از 

بیـن رود البتـه کـه در اجرا برخی مشـکالت وجـود دارد.

نماینده خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی:

باید از تصمیمات 
اقتصادی دولت 

حمایت کنیم

اینفوگرافیک

رئیـس اداره صمت شهرسـتان گلپایگان 
گفـت: قیمـت گازبهـا بـرای ۹ کارخانـه 
ذوب گلپایـگان بـه ازای هـر متر مکعب 
۲ هـزار تومـان بود که این مبلـغ به ۵۰۰ 

تومـان رسـید و این مشـکل حل شـد.
محسـن اتحادی، در جلسه ستاد تسهیل 
شهرسـتان گلپایـگان بـا بیـان اینکـه در 
تصفیه خانـه  سـعیدآباد  صنعتـی  ناحیـه 
وجود دارد، اما شـهرک صنعتی گلپایگان 
نیازمنـد تصفیـه خانه اسـت، اظهـار کرد: 
شـهرک صنعتـی گلپایـگان یـک حلقـه 
چـاه دارد و از امور آب به دلیل مناقشـات 
موجـود نمی توانـد آب بگیـرد. همچنیـن 
مخـازن پـرت آب دارد کـه البتـه حـدود 
پرتـی گرفتـه  ایـن  ۴۰ درصـد جلـوی 
شـده اسـت. عـالوه بـر این، مخـزن آب 
حفـاظ کافـی و الزم را نـدارد و به راحتی 
می تـوان بـه آن آسـیب وارد کـرد، مثـاًل 
سـم وارد آب کننـد کـه در حـوزه پدافند 

اسـت. غیرعامل 
وی گفت: از سـال گذشـته قیمت گازبها 
بـرای ۹ کارخانه ذوب گلپایـگان به ازای 
هـر متـر مکعـب ۲ هـزار تومان بـود که 
و  گلپایـگان  نماینـده  پیگیری هـای  بـا 

خوانسـار در مجلـس ایـن مبلغ بـه ۵۰۰ 
تومـان رسـید و ایـن مشـکل حل شـد.

همچنیـن فرماندار گلپایگان خاطرنشـان 
شهرسـتان  در  خوبـی  صنایـع  کـرد: 
گلپایـگان مسـتقر اسـت و بایـد بتوانیـم 
کلنـگ فاز سـوم شـهرک صنعتـی را بر 
زمیـن بزنیـم. بارها در جلسـات متعدد در 
حـوزه صنعـت گفته ایـم کـه بـا توجه به 
سیاسـت های دولـت در حـوزه اشـتغال و 
صنایـع، حفـظ اشـتغال موجود و توسـعه 
شهرسـتان  در  مـا  اهـداف  از  صنایـع 

اسـت. گلپایگان 
به گزارش ایسـنا، محمدرضا عسـکریان 
یادآورشـد: صنایـع مـا دچـار مشـکالت 
متعـددی در زمینـه نقدینگـی و سـرمایه 
در گـردش هسـتند، امـا بـا ایـن وجـود 
سـرمایه گذاران متعـددی بـرای ورود بـه 
حـوزه صنعـت در شهرسـتان گلپایـگان 
اعـالم آمادگـی کردنـد، در زمـان مدیـر 
اسـتان  شـهرک های  شـرکت  سـابق 
اصفهـان جلسـات مختلـف بـا صـورت 
جلسـه های متعـددی برگـزار شـد، امـا 
بـه اجـرا نرسـید، بنابراین در این جلسـه 
خواهان پیگیری مصوبات قبلی هسـتیم.

بـا پیگیـری چند ماهـه فرماندار شهرسـتان 
ایـن  معـدن  و  صنعـت  خانـه  لنجـان، 
شهرسـتان پـس از سـال ها تعطیلـی احیـا 

. شد
فشـارکی  محمـدی  حمیدرضـا 
فرماندارشهرستان لنجان در آیین بازگشایی 
خانـه صنعت و معـدن شهرسـتان لنجان با 
اشـاره بـه لـزوم فعالیـت خانـه صنعـت و 
معـدن در لنجان خواهـان تفویض اختیارات 
بـه خانـه صنعـت و معـدن شـد و اظهـار 
داشـت: توجـه بـه تعـدد ناحیـه، شـهرک و 
کارخانه هـای صنعتـی در شهرسـتان نـگاه 

می کنـد. طلـب  را  اسـتان  ویـژه 
وی یادآور شـد: از نگاه کشـوری شهرستان 
در  اسـت  برخـوردار  شهرسـتانی  لنجـان، 
صورتـی کـه بیش تریـن نـرخ بیـکاری در 
اسـتان را بـه دلیـل مهاجرپذیر بـودن دارد.

محمدی فشـارکی بـا تاکید بـر اینکه انجام 
انتخابـات اعضـای خانه صنعـت و معدن در 
لنجـان جهـت تعامـل و همفکـری بیش تر 
الزم اسـت، گفـت: در این راسـتا همفکری 

نخبگان صنعت شهرسـتان امـری ضروری 
است.

فرمانـدار لنجان وجـود ظرفیت هـای بالقوه 
انسـانی و صنعتـی در لنجـان را نکتـه ای 
امیدواریـم  کـرد:  اظهـار  و  ارزیابـی  مفیـد 
بـا برطـرف شـدن مشـکالت زیـر سـاخت 
نواحـی و شـهرک های صنعتـی شهرسـتان 
و  صنعتگـران  نیـاز  پاسـخگوی  بتوانیـم 

کارآفرینـان و سـرمایه گـذاران باشـیم.
وی دلیـل واگـذاری مکانـی در فرمانـداری 
لنجـان بـه خانـه صنعـت و معـدن را بـه 
واسـطه اولویـت دغدغـه خـود جهـت حل 
مشـکالت صنعتگران و اصنـاف و ضرورت 
داشـتن محلـی متمرکـز بـرای برنامه ریزی 
ادارات  برخـی  در  موجـود  موانـع  رفـع  و 
شهرسـتان برشـمرد و یـادآور شـد: وجـود 
خانـه صنعت شهرسـتان اتفـاق خوبی برای 
رونـق فعالیت هـای صنعتگـران اسـت و در 
ایـن مسـیر بـا در کنار هـم بـودن می توان 
بسـیاری از مشـکالت ایـن صنـف را حـل 

. د نمو

رئیس بیمارسـتان شـهید بهشتی اردسـتان گفت: با 
توجـه بـه ماهیتی کـه در ویروس کرونا وجـود دارد 
و سـرعت انتقـال آن، مطمئناً پیک هفتـم کرونا در 
کمیـن عـادی انـگاری شـهروندان جامعه اسـت و 

می توانـد وضعیـت مـا را بـار دیگر بحرانـی کند.
علـی صادقـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کرد: 
طبـق پیش بینی هـا قـرار بـود تـا شـهریورماه دچار 
پیـک بعـدی کرونـا نشـویم، ولـی بـا وضعیتی که 
مشـاهده می شـود اگـر تمهیـدات الزم اجرا نشـود 
مطمئنـاً بـه زودی شـاهد آغاز پیک کرونـا خواهیم 

. شد
وی بـا بیـان اینکـه توصیـه می شـود افـرادی کـه 
نقـص و ضعف ایمنـی دارند، کادر درمـان و افراد با 
بیماری هـای خـاص نسـبت بـه تزریـق دوز چهارم 
جامعـه  در  آنچـه  اکنـون  افـزود:  کننـد،  مراجعـه 
مشـاهده می شـود کاهـش ۹۰ درصـدی رعایـت 

پروتکل هـای بهداشـتی اسـت.
رئیس بیمارسـتان شـهید بهشتی اردسـتان با اشاره 
بـه میـزان اسـتفاده مـردم از ماسـک، ادامـه داد: با 
مشـاهده وضعیت شهرستان اردسـتان اکنون کمتر 
از ۱۰ درصـد مـردم ماسـک می زننـد. بـا توجـه به 
ماهیتـی کـه در ویروس کرونا وجود دارد و سـرعت 
انتقـال آن، مطمئنـاً پیـک هفتـم کرونـا در کمیـن 
عـادی انـگاری مـردم اسـت و می توانـد وضعیت را 

بـار دیگر بحرانـی کند.
• افزایش موارد مثبت کرونا در اردستان

صادقـی تصریـح کـرد: در روزهـای گذشـته موارد 
مثبت شـیوع ویروس کرونا در بیمارسـتان اردستان 
افزایـش داشـته ولی بـه دلیـل اثرات واکسـن های 
قبلـی همچنـان شـدت بیمـاری منجر به بسـتری 
بیمـار نشـده اسـت. ویروس جدیـد کرونا شـباهت 
اُمیکـرون دارد و سـرفه، تـب،  بـا سـویه  زیـادی 
آبریـزش بینـی و اسـهال از شـایع ترین نشـانه های 

آن اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه برای جلوگیـری از ایجـاد موج 
نیـاز  افـراد جامعـه  ابتـال در کشـور تمـام  جدیـد 
اسـت دوز سـوم واکسـن کرونـا را تزریـق کننـد، 
گفـت: مـردم همچنـان بایـد در فضـای بسـته و 
مخصوصـاً تجمعـات و مراسـم مذهبـی و ملـی از 
ماسـک اسـتفاده کننـد، چراکـه ماسـک و رعایـت 
زنجیـره  قطـع  راه  تنهـا  بهداشـتی  پروتکل هـای 

انتقـال بیمـاری اسـت.
بر اسـاس اعالم رئیس بیمارسـتان شـهید بهشـتی 
اردسـتان، افـرادی که دو دوز واکسـن کرونای خود 
را دریافـت کرده انـد و شـش ماه از تزریـق دوز دوم 
آن هـا گذشـته باشـد، می توانند با مراجعـه به مراکز 
تزریق واکسـن، دوز سـوم واکسـن کرونا را دریافت 

. کنند

رئیـس جمعیت هـالل احمر سـمیرم گفـت: جوانی که 
در رودخانه آب ملخ سـقوط کرده بود بعد از چند سـاعت 

تـالش امدادگران نجـات پیدا کرد.
احمـر  هـالل  جمعیـت  رئیـس  داودی،  محمدعلـی 
شهرسـتان سـمیرم در گفت و گـو با خبرنگار فـارس در 
سـمیرم اظهار داشـت: از طریق پاسگاه روستای چهارراه 
بـه هـالل احمر سـمیرم حادثه سـقوط جوان ۳۵ سـاله 
در رودخانـه آبملـخ اعـالم شـد که سـریعاً تیم امـداد و 

نجـات به منطقـه اعزام شـد.
وی افـزود: ایـن جـوان در ورودی اول آب ملـخ سـقوط 

کـرده و آب وی را در کنـار سـنگی هدایـت کـرده بـود 
کـه با حضـور به موقـع تیـم امـداد و نجات کوهسـتان 
بعـد از گذشـت تقریبـاً ۷ سـاعت موفـق به بـاال آوردن 

وی شـدند.
داودی تصریح کرد: دوسـت تجهیزات کوهسـتان، یک 
تیم پشـتیبان و سـه دسـتگاه خودرو به همراه اورژانس 

۱۱۵ در منطقه حضور داشـتند.
رئیـس جمعیـت هالل احمر سـمیرم بیان کـرد: منطقه 
نمونـه گردشـگری آبملـخ، مکانـی زیبـا امـا خطرناک 
اسـت کـه تاکنـون حـوادث زیـاد سـقوط در آب منجـر 

بـه مـرگ و خاطرات تلخ گردشـگران شـده و بـا وجود 
نصـب تابلوهـای هشـدار شـنا ممنـوع، عکـس گرفتن 
ممنـوع، منطقه خطرنـاک هیچ توجهی نمی شـود و هر 
بـار شـاهد اتفاقـات تلخ مـرگ مسـافران در این منطقه 

. هستیم
وی بـا اشـاره بـه عـدم رعایـت مـوارد ایمنـی توسـط 
گردشـگران خاطرنشـان کرد: یکی از مشکالت منطقه 
گردشـگری آب ملـخ عـدم آنتن دهی تلفن همراه اسـت 
و ۹۰ درصـد حوادث به خاطـر عکس گرفتن در مناطق 

پر خطر اسـت.

فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـان از دسـتگیری ۱۱ نفر از اراذل و 
اوباش شـاخص در کاشـان بـا اجرای طـرح ذوالفقار داد.

از پایـگاه  از کاشـان، بـه نقـل  بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم 
اطالع رسـانی پلیـس، سـرهنگ ایرج کاکاونـد ظهر امـروز در جمع 
خبرنـگاران از اجـرای طـرح ذوالفقـار در کاشـان خبـر داد و اظهـار 
داشـت: ایـن طـرح بـا هـدف ارتقـای امنیـت اجتماعـی و مقابله با 
مخـالن نظـم و امنیـت عمومـی شهرسـتان کاشـان اجرایی شـد.

وی ضمـن اشـاره بـه تـالش مامـوران پلیـس اطالعـات و امنیت 
شهرسـتان کاشـان در دسـتگیری اراذل و اوباش این منطقه افزود: 
در هماهنگـی بـا مقـام قضایـی تعـداد ۱۱ نفـر از اراذل و اوبـاش 
شـاخص شناسـایی و در یک عملیات ضربتی داخل مخفیگاهشـان 

دسـتگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـان ابراز داشـت: این اراذل و اوباش 
دسـتگیر شـده سـوابق کیفری ضرب و جرح عمدی با سـالح سرد، 
قـدرت نمایـی، اخالل در نظـم عمومی، مزاحمت نوامیس، سـرقت، 

ایجـاد رعب و وحشـت و فروش مواد مخدر داشـتند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه اجرای طرح پاکسـازی 
نقـاط آلـوده در محـدوده کالنتـری ۱۳ علـوی کاشـان گفـت: بـا 
هماهنگـی مقـام قضایی این طرح بـه مرحله اجرا درآمـد و با انجام 
اقدامـات اطالعاتـی یـک نفر فروشـنده مـواد مخدر را شناسـایی و 
دسـتگیر کردنـد و در ایـن ارتبـاط ۱۰ کیلوگـرم مـواد مخـدر از نوع 
تریـاک و آالت اسـتعمال و تـرازوی توزیـن مـواد از مخفیگاه متهم 

کشـف شد.

رئیس اداره صمت شهرستان گلپایگان اظهار داشت:

کاهش ۴ برابری گازبهای کارخانه های ذوب

فرماندار شهرستان لنجان خبر داد:

چراغ خانه صنعت و معدن شهرستان روشن شد

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان:

پیک هفتم کرونا در کمین عادی انگاری مردم است
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خبر داد:

۱۱ نفر از اراذل و اوباش شاخص 
در کاشان با اجرای طرح ذوالفقار 

دستگیر شدند

رئیس جمعیت هالل احمر سمیرم:

نجات فرد سقوط کرده پس از 7 ساعت از رودخانه آب ملخ سمیرم
طرح هوشـمند سـازی سیسـتم های آبیاری 

تحت فشـار در سـمیرم اجرا می شـود.
مدیـر کل تعاون روسـتایی اسـتان اصفهان 
گفـت: ایـن طـرح در ۵۳۰ هکتـار از اراضی 
کشـاورزی هرمـز آبـاد بخـش وردشـت بـا 
شـصت و پنج میلیـارد ریال از اعتبـارات آب 

و خـاک جهـاد کشـاورزی اجـرا می شـود.
هـدف  افـزود:  عابدینـی  حـاج  محسـن 
سـازی  هوشـمند  طـرح  ایـن  اجـرای  از 
سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار و بهینه 

سـازی مصـرف آب در مـزارع کشـاورزی 
اسـت.

بـه گفتـه وی هرمـز آبـاد بخـش وردشـت 
کشـاورزی  مسـتعد  مناطـق  از  یکـی 
شهرسـتان سـمیرم اسـت که در اراضی این 
منطقه سـیب زمینـی، گندم، جـو و دانه های 

روغنـی کاشـت می شـود.
هرمـز آبـاد بخـش وردشـت در فاصلـه ۶۰ 
کیلومتری شـمال غرب سـمیرم واقع شـده 

است.

مدیر کل تعاون روستایی استان اصفهان:

اجرای طرح هوشمند سازی آبیاری نوین در سمیرم

شهرداری خورزوق در نظر دارد یک قطعه زمین از امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و 
با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره 

مزایده 2001093481000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1401/4/20 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/1 تاریخ بازدید: 1401/5/1
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/5/1 تاریخ بازگشایی: 1401/5/1 تاریخ اعالم برنده: 1401/5/1

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده 

بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس 
حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخث ثبت نام / پروفایل 

مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده 

شناسه آگهی: 1348713 سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق     

شهرداری مبارکه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 01/358 مورخ 1401/4/4 شورای محترم اسالمی شهر مبارکه، اجاره 
واحدهای تجاری مجموعه پارک گل نرگس را بطور کامل و مدیریت واحد و با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی 

به مدت یک سال شمسی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز 1401/5/4 جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/5/15 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/5/18 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه                                                                                        شناسه: 1348031

مشخصات مورد مزایده

نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه مشخصات
کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده جهت شرکت 
در مزایده عمومی

اجاره واحدهای تجاری )سه واحد( مجموعه پارک 
16/800/000 ریالماهیانه 28/000/000 ریال گل نرگس را بطور کامل و مدیریت واحد

نوبت اول

نوبت اول
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 Iranian industry, mining and 
trade minister said, “We have 
10,000 mines in the country, 
but in terms of reserves and 
capacity, 28 percent of this 
number is inactive, which are 
mainly mines of constructional 
materials and stones.”
“Our priority is to complete the 
appropriate supply and distri-
bution chains in the geograph-
ical areas and according to the 
added value”, Reza Fatemi-
Amin said, adding, “We have 
deficiencies in the completion 
of the steel production chain.”

“In the field of mining and 
mineral industries, we have a 
strong manpower, and fortu-
nately, the financial power of 
these companies has increased 
a lot, and we must solve the 
problems through industrial 
maturity and financial capabil-
ity”, the official noted.
In addition to their develop-
ment plans, large companies 
should also pay attention to 
the development of the indus-
try in other regions, he further 
stressed.
“Making the companies knowl-

edge-based is our priority, and 
companies should make other 
fields actives after they become 
big,” Fatmi-Amin said, adding 
that the main progress hap-
pens with the creation of de-
mand in large companies.
According to the data released 
by Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization (IM-
IDRO), 453 idle small-scale 
mines have been revived 
throughout the country in the 
previous Iranian calendar year 
(ended on March 20).

Based on the IMIDRO data, 
the revived mines in the previ-
ous year created jobs for over 
3,000 people and increased 
the country’s mineral output by 
22.5 million tons.
The total number of revived 
mines has reached 852 since 
the launch of the Industry, 
Mining and Trade Ministry’s 
program for reviving small 
mines across the country, in 
late March 2019. The revived 
mines in this program have 
created job opportunities for 
over 13,000 people in the men-
tioned period.
The most important goal of 
this program, which is being 
implemented by IMIDRO, is to 
activate the country’s mines, 
which will result in increased 
production and employment, 
especially in deprived areas.
Back in December 2021, Reza 
Azimi, who directs the min-
istry’s program for reviving 
and developing small mines, 
had mentioned concluding 37 
memorandums of understand-
ing (MOU) for investment, and 
scientific-research cooperation 
with knowledge-based compa-
nies, as well as the introduction 
of 124 projects to Mining In-
vestment Insurance Corpora-
tion for receiving facilities, and 
the support and coaching of 
knowledge-based companies 
and startups as other measures 
taken under the framework of 

the mentioned program.
As reported, IMIDRO is con-
ducting the program with the 
aim of providing feedstock for 
mineral industries, increasing 
production and completing 
the mining industry’s product 
chain, and developing and cre-
ating sustainable employment.
Following this program, so far 
various small-scale mines in-
cluding chromite, manganese, 
hematite, dolomite, iron ore, 
copper, and construction stone 
mines have been surveyed by 
monitoring and diagnosing the 
problems of the mines and pro-
viding solutions for resolving 
their issues.
Over the past few years with 
new resilient economy strate-
gies coming into play, the min-
ing sector has become a major 
point of focus for the Iranian 
government and various or-
ganizations and bodies active 
in this sector have been tasked 
to implement new programs 
for boosting this sector.
As a major state-owned holding 
company active in the mining 
sector in the country, IMIDRO 
has been playing a significant 
part in the mentioned planning.
The organization has been im-
plementing several new pro-
grams in all the main fields of 
the mining industry including 
exploration, machinery devel-
opment, extraction and also re-
viving the country’s idle mines.

28% of mines inactive in country

Iran calls on UN to 
hold Israel account-
able for kidnapping 
Iranian diplomats

In a statement issued on Tuesday, 
Iran’s Foreign Ministry recalled 
the kidnapping of four Iranian 
diplomats by the Israeli regime on 
July 5, 1982.
“The Islamic Republic of Iran ex-
pects all rights organizations and 
the UN to take required measures 
by using appropriate mechanisms 
to force the Zionist regime into 
cooperating to the full in order 
to determine the fate of the dear 
diplomats,” the Foreign Ministry 
said. 
The four diplomats were abducted 
by the Israeli regime’s agents in 
Lebanon’s border with the Occu-
pied Palestine.
Below is the full statement of the 
Foreign Ministry:
The event that happened on July 
5th, the anniversary of the ab-
duction of 4 Iranian diplomats, 
symbolizes the gross violation of 
all the provisions of the Vienna 
Convention (1961) known as dip-
lomatic rights and immunity that 
are reserved for all diplomats.
Forty years ago, in 1982, four 
Iranian diplomats named Seyyed 
Mohsen Mousavi, Ahmad Mote-
vaselian, Kazem Akhavan and 
Taghi Rastegar Moghaddam were 
kidnapped by the mercenaries of 
the Zionist regime in an area in 
Lebanon that was under the Israe-
li occupation back then.
The Islamic Republic of Iran al-
ways holds the Zionist regime and 
its backers responsible politically 
and legally for the kidnapping and 
for that act of terrorism.
The Iranian Foreign Ministry has 
made relentless efforts in this 
regard and has pursued all legal 
channels that made the then UN 
secretary general to declare read-
iness for cooperation in 2008, but 
unfortunately, the international 
community and rights groups 
have failed to cooperate with Iran 
appropriately to find out what 
happened to the Iranian diplo-
mats. The Zionist regime, which 
is not bound by any internation-
al law or humanitarian laws, has 
always dodged its responsibility 
in this respect amid the interna-
tional silence toward the regime’s 
crimes.
The Islamic Republic of Iran ex-
pects all rights organizations and 
the UN to take required measures 
by using appropriate mechanisms 
to force the Zionist regime into 
cooperating to the full in order to 
determine the fate of the dear dip-
lomats and pave the way for the 
punishment of the perpetrators of 
the crime and the violators of the 
diplomatic rights.
While appreciating the efforts of 
the Republic of Lebanon to de-
termine the fate of the abducted 
Iranian diplomats, the Islamic 
Republic stresses the need for 
the formation of a fact-finding 
committee by the two sides and 
in cooperation with international 
bodies.
On the 40th anniversary of the 
abduction of the 4 Iranian diplo-
mats by the mercenaries of the 
Zionist regime in Lebanon, the 
Foreign Ministry commemorates 
the memory of these dear diplo-
mats and sympathizes with their 
honorable families. The Foreign 
Ministry also hereby declares that 
it will continue its efforts to de-
termine the fate of the kidnapped 
diplomats and is diligently pursu-
ing the matter.

‘NIOC ready to re-
turn to maximum 
oil production lev-
el’

National Iranian Oil Company 
(NIOC) is now ready to return 
to the maximum level of oil 
production, the NIOC direc-
tor for supervising oil and 
gas production stated.
“This would be rapidly done 
if the country needs to in-
crease export, or domestic 
refineries need more feed”, 
Hormoz Qalavand stressed.
In early April, Oil Minister 
Javad Oji had said that the 
country’s crude oil pro-
duction has reached the 
pre-sanction level.
Saying that the current ca-
pacity of Iran’s oil production 
has reached more than 3.8 
million barrels per day (bpd), 
the minister said, “We hope 
that through the efforts of all 
those active in this sector, we 
will reach higher figures in 
the exports of crude oil, gas 
condensate, oil products, 
and petrochemicals in [the 
current Iranian calendar year] 
1400 (started on March 21)”.
“By taking effective meas-
ures in onshore and offshore 
oil fields, drilling new wells, 
repairing wells, rebuilding 
and modernizing facilities, 
and oil collection centers, 
the current oil production ca-
pacity has reached before the 
sanctions, and we have no 
problem in performance and 
this amount of production”, 
Oji added.

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

Oil Ministry fulfils 
70% of its reve-
nue obligation in 
Q1

Oil Ministry has fulfilled 70 
percent of its revenue-gen-
erating obligations in the first 
three months of the current 
Iranian calendar year, an offi-
cial with the National Iranian 
Oil Company (NIOC) said.
“In the first three months of 
this year, nearly 70 percent of 
the foreign currency revenue 
obligations of the Oil Minis-
try have been collected and 
even some of the country’s 
overdue claims have been 
settled,” IRIB quoted Mo-
hammad Rousta as saying 
on Friday.
Despite the restrictions 
caused by the sanctions, the 
sale of crude oil, gas conden-
sate, as well as petroleum 
and natural gas products is 
ongoing and the revenues 
from it are being collected, 
Rousta said.
The NIOC financial director 
stated that the budgetary 
obligations of the ministry 
are being pursued and ful-
filled completely, adding: 
“The mentioned success has 
been achieved despite the 
doubling of revenue obliga-
tions of the Oil Ministry in 
the current year’s budget bill 
compared to last year.”

Iran’s southern Chabahar port is 
ready to host a trade center for the 
Indian private sector, an official at the 
Chabahar Free Zone Department said 
on Thursday, noting that necessary 

talks have been held in this regard.
Nasrollah Ebrahimi told IRNA that 
senior Iranian foreign ministry offi-
cials have held talks with Indian offi-
cials during their recent trip to India.

The official said that the Chabahar 
Free Zone will turn into a transit hub 
once its transport and energy infra-
structures are completed.
Even with the current capabilities, 
some 10 million tons of goods can be 
transited via the Chabahar Free Zone 
per year, he added.
Back in May, Iranian Ambassador to 
India Ali Chegeni said that the two 
ocuntries are trying to diversify the 
channels of payments to expand bi-
lateral trade.
 “We are trying to diversify the chan-
nels of payments and accordingly 
wish to extend and expand an already 
existing mechanism in order to cover 
all of the goods and services includ-
ing all of non–oil goods,” Chegeni 
said.
As Iran’s only oceanic port on the 
Gulf of Oman, Chabahar port holds 
great significance for the country 
both politically and economically. 

The country has taken serious meas-
ures for developing this port in order 
to improve the country’s maritime 
trade.
The port consists of Shahid Kalan-
tari and Shahid Beheshti terminals, 
each of which has five berth facil-
ities. The port is located in Iran’s 
Sistan-Balouchestan Province and 
is about 120 kilometers southwest 
of Pakistan’s Baluchistan province, 
where the China-funded Gwadar port 
is situated.
In May 2016, India, Iran, and Afghan-
istan signed a trilateral agreement for 
the strategically-located Chabahar to 
give New Delhi access to Kabul and 
Central Asia.
Based on an agreement with Iran, 
India is going to install and oper-
ate modern loading and unloading 
equipment including mobile harbor 
cranes in Shahid Beheshti Port in 
Chabahar.

Iran welcomes Indian private sector to open trade center in Chabahar

The value of Iran’s non-oil trade with its neighbor-
ing countries increased 18 percent in the first three 
months of the current Iranian calendar year (March 
21-June 21), as compared to the same period of 
time in the past year, the spokesman of Islamic 
Republic of Iran Customs Administration (IRICA) 
announced.
Ruhollah Latifi put Iran’s non-oil trade with its 
neighbors at 20.973 million tons worth $12.363 
billion in the three-month period.
He said trade with the neighbors accounted for 49 
percent of the value and 59 percent of the weight of 
Iran’s non-oil trade during the first quarter.
The country exported 16.05 million tons of non-
oil goods worth $6.736 billion to the neighboring 
countries in the three-month period of this year, 
indicating 20 percent rise in value, while 10 percent 
drop in weight, as compared to the same time span 
of the previous year, the official stated.
He named Iraq, Turkey, United Arab Emirates (UAE), 
Afghanistan, and Oman as the five top export des-
tinations.
Latifi further announced that Iran imported 4.433 
million tons of goods worth $5.627 billion from its 
neighbors in the said three-month of this year, with 
15 percent growth in value and one percent rise in 
weight year on year.
He named UAE, Turkey, Russia, Pakistan, and Oman 
as the five top sources of imports.

As previously announced by the IRICA head, the 
value of Iran’s non-oil trade with its neighbors dur-
ing the previous Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20) stood at $51.875 billion to register a 
43 percent increase year on year.
Alireza Moghadasi put the weight of non-oil trade 
with the neighboring countries at 100.131 million 
tons in the said year, stating that trade with the 
neighbors also increased by 23 percent in terms of 
weight.
The official put the annual non-oil exports to the 
mentioned countries at 75.445 million tons valued 
at $26.29 billion, with a 29 percent rise in value and 
a 12 percent growth in weight.

Major export destinations of the Iranian non-oil 
goods were Iraq with $8.9 billion, Turkey with $6.1 
billion, the United Arab Emirates with $4.9 billion, 
Afghanistan with $1.8 billion, and Pakistan with 
$1.3 billion in imports from the Islamic Republic, 
followed by Oman, Russia, Azerbaijan, Turkmeni-
stan, Armenia, Kazakhstan, Kuwait, Qatar, Bahrain, 
and Saudi Arabia, according to the official.
Moghadasi further stated that Iran imported 24.686 
million tons of non-oil commodities worth over 
$25.846 billion in the previous year, with a 60-per-
cent growth in value and a 68-percent rise in weight 
year on year.
The United Arab Emirates was the top exporter to 
Iran in the said period exporting $16.5 billion worth 
of goods to the country, followed by Turkey, Russia, 
Iraq, and Oman, he stated.
Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, 
Afghanistan, Armenia, Kuwait, Qatar, and Bahrain 
were other top neighboring countries that supplied 
goods to Iran in 1400, respectively.
Increasing non-oil exports to the neighboring coun-
tries is one of the major plans that the Iranian gov-
ernment has been pursuing in recent years.
Iran shares land or water borders with 15 countries 
namely UAE, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, 
Bahrain, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Oman, Pakistan, 
Qatar, Russia, Turkey, Turkmenistan, and Saudi Ara-
bia.

Non-oil trade with neighbors up 18% in Q1
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Iran defeated Serbia in straight sets 
(35-33, 25-21, 25-12) on Saturday to 
book a place in the Volleyball Nations 
League 2022 Finals.
Amirhossein Esfandiar scored 17 
points for Iran in the must-win match.
Amin Esmaeilnezhad, Amirhossein 
Toukhteh and Milad Ebadipour also 

had double-digit performances for 
the winners, with 16, 13 and 10 
points, respectively.
Aleksandar Atanasijevic led Serbia 
with 14 points.
The top eight teams qualify for the 
quarterfinals which will be held in Ita-
ly from July 20 to 24.

Iran into 2022 
VNL Finals

Quarterly export 
from East Azarbai-
jan province in-
creases 40% yr/yr

The value of export from East 
Azarbaijan province, in the 
northwest of Iran, rose 40 per-
cent in the first quarter of the 
current Iranian calendar year 
(March 21- June 21), as com-
pared to the first quarter of the 
previous year, Saber Parnian, 
the head of the province’s In-
dustry, Mining and Trade De-
partment, announced.
As previously announced by 
an official with the province’s 
customs department, the value 
of export from East Azarbaijan 
rose 16 percent in the past Ira-
nian calendar year (ended on 
March 20), from its preceding 
year.
Leili Orangi said that commod-
ities worth $1.654 billion were 
exported from the province in 
the previous year.
In terms of the weight, the ex-
ports indicate nine percent an-
nual growth, she added.
The official named carpets and 
handicrafts, sweets and choco-
lates, glass and glass products, 
steel and cast iron, objects 
made of plastic materials, min-
erals and stones, nuts, petro-
chemical products, machinery 
and mechanical devices, com-
ponents and parts, leather and 
shoes as the major exported 
items, and Turkey, Iraq, Arme-
nia, Afghanistan, Azerbaijan, Pa-
kistan, Georgia, Bulgaria, United 
Arab Emirates (UAE), and Italy 
as the main export destinations.

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

Tehran, Moscow 
agree on expan-
sion of monetary, 
banking co-op
During the trip of Central Bank 
of Iran (CBI) Governor Ali 
Saleh-Abadi to Moscow and 
his meetings with the Russian 
officials, the two sides agreed 
on the expansion of coopera-
tion in the monetary and bank-
ing fields.
In this trip, Saleh-Abadi met 
Russian Deputy Prime Minis-
ter Alexander Novak, the coun-
try’s Minister of Economic 
Development Maxim Reshet-
nikov, the governor of Central 
Bank of Russian Federation, 
and senior directors of some 
major Russian banks.
Issues related to joint invest-
ment making, and the ways to 
expand monetary and banking 
cooperation and remove barri-
ers in this due were the main 
pivots of negotiations in this 
trip.
Saleh-Abadi also discussed 
expansion of ties between the 
banks of two sides with the 
senior directors of Russian 
major banks.
In his meeting with CBI gov-
ernor, Novak said the expan-
sion of economic ties and 
investment making between 
Iran and Russia is a priority 
and necessity and announced 
his country’s readiness in this 
due.
He said there are many prop-
er fields for the expansion of 
economic and investment 
making relations between the 
two countries and banking 
agreements are of significance 
in this due to lay the required 
grounds.

Enticing Health Bene-
fits of Chia Seeds
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-health-benefits-of-chia-seeds#TOC_TITLE_HDR_13

Chia seeds may be small, but they’re 
incredibly rich in nutrients. 
The antioxidants, minerals, fiber, and 
omega-3 fatty acids in chia seeds may 
promote heart health, support strong 
bones, and improve blood sugar man-
agement (1Trusted Source).
What’s more, chia seeds are versatile 
and can be used in many recipes.
Here are 7 health benefits of chia seeds, 
all supported by science.
1. Highly nutritious
In fact, just 1 ounce (28 grams or 2 
tablespoons) of chia seeds contains 
(3Trusted Source):
• Calories: 138
• Protein: 4.7 grams
• Fat: 8.7 grams 
• Alpha-linolenic acid (ALA): 5 grams
• Carbs: 11.9 grams
• Fiber: 9.8 grams
• Calcium: 14% of the Daily Value (DV)
• Iron: 12% of the DV
• Magnesium: 23% of the DV
• Phosphorus: 20% of the DV
• Zinc: 12% of the DV

• Vitamin B1 (thiamine): 15% of the DV
• Vitamin B3 (niacin): 16% of the DV
2. Loaded with antioxidants
Chia seeds are also an excellent source 
of antioxidants (1Trusted Source, 
4Trusted Source).
Antioxidants not only protect the sensi-
tive fats in chia seeds from going ran-
cid but also benefit human health by 
neutralizing reactive molecules known 
as free radicals, which can damage cell 
compounds if they build up in your body 
(1Trusted Source).
For example, free radical damage con-
tributes to aging and diseases like can-
cer (5Trusted Source, 6Trusted Source).
The specific antioxidants in chia seeds 
include chlorogenic acid, caffeic acid, 
myricetin, quercetin, and kaempferol. 
These may all have protective effects on 
your heart and liver, as well as anti-can-
cer properties (1Trusted Source).
For example, chlorogenic acid may help 
lower blood pressure, while caffeic acid 
has anti-inflammatory effects (7Trusted 
Source, 8Trusted Source).

3. May support weight loss
The fiber and protein in chia seeds may 
benefit those trying to lose weight.
Most of the fiber in chia seeds is sol-
uble fiber. It absorbs water, becomes 
gel-like, and expands in your stomach 
to slow your digestion and help you 
feel full after a meal (9Trusted Source, 
10Trusted Source).
Additionally, the protein in chia seeds 
could help reduce appetite and food 
intake.
4. May lower your risk of heart disease
Given that chia seeds are high in fiber 
and omega-3s, consuming them may 
reduce your risk of heart disease.
Soluble fiber, the kind primarily found 
in chia seeds, can help lower total and 
LDL (bad) cholesterol in your blood. In 
turn, this can reduce your risk of heart 
disease (15Trusted Source).
Consuming the omega-3 fatty acid in 
chia seeds known as ALA has also been 
linked to decreased heart disease risk 
(16Trusted Source).
5. Contain many important bone nutri-

ents
Chia seeds are high in several nutrients 
that are important for bone health, in-
cluding calcium, phosphorus, and mag-
nesium.
In addition, ALA in chia seeds may play 
a role in bone health. Observational 
studies have found that consuming 
this nutrient could also be associated 
with increased bone mineral density 
(23Trusted Source).
Therefore, it’s possible that regularly 
eating chia seeds could help keep your 
bones strong. 
6. May reduce blood sugar levels
Consuming chia seeds may help with 
blood sugar regulation, possibly due to 
their content of fiber and other benefi-
cial compounds.
People with diabetes may struggle with 
high blood sugar levels. Consistently 
high fasting blood sugar levels are asso-
ciated with an increased risk of several 
complications, including heart disease 
(25Trusted Source). 
7. Easy to incorporate into your diet

Chia seeds are incredibly easy to incor-
porate into your diet. They taste rather 
bland, so you can add them to pretty 
much anything.
You don’t need to grind, cook, or oth-
erwise prepare them, making them a 
handy addition to recipes.
They can be eaten raw, soaked in juice, 
or added to oatmeal, pudding, smooth-
ies, and baked goods. You can also 
sprinkle them on top of cereal, yogurt, 
vegetables, or rice dishes. 
A common dosage recommendation is 
0.7 ounces (20 grams or about 1.5 ta-
blespoons) of chia seeds twice per day. 
Remember to drink plenty of water to 
prevent any digestive side effects.
The bottom line
Chia seeds are not only rich in nutrients, 
omega-3 fat, antioxidants, and fiber but 
also easy to prepare. 
If you want to reap the possible bene-
fits of chia seeds, consider incorporat-
ing them into your diet. They’re a great 
addition to smoothies, oatmeal, yogurt, 
baked goods, and more.

Iran’s Deputy Foreign Minister for 
Economic Diplomacy Mehdi Sa-
fari held talks with the President, 
Prime Minister, and Foreign Minis-
try Advisor of Uganda in Kampala 
for strengthening bilateral ties in all 
fields.
Heading a high-ranking economic 
delegation, Safari arrived in Ugan-
da’s capital Kampala on Thursday 
to explore ways to increase bilateral 
interactions, IRNA reported.
During this visit, Safari discussed 
avenues of mutual cooperation with 
Uganda’s Minister of Trade, Industry, 
and Cooperatives Amelia Kyambad-
de, and Minister of Agriculture, An-
imal Industry, and Fisheries Frank 
Tumwebaze.
In the meetings, the two sides held 
talks on the imminent holding of a 
joint economic committee meet-
ing, and expansion of investment 
in coffee, herd breeding, oil, small 
industries, and agricultural products 

as well as the establishment of a 
permanent fairground for Iran-made 
products in the African country.
The deputy foreign minister also 
held talks with Ugandan Prime Min-
ister Robinah Nabbanja, when the 
two sides exchanged views on var-
ious issues.
As reported, the deputy minister also 
met with Ugandan President Yoweri 
Museveni during which the officials 
agreed on the implementation of 
cooperation agreements, and the 
exchange of political and econom-
ic delegations to evaluate ways to 
strengthen mutual ties.
Deputy Agriculture Minister Moham-
mad Aghamiri who accompanied Sa-
fari on the visit to Uganda held talks 
with his Ugandan counterparts on 
issues of mutual interests.
Uganda and Iran have agreed on put-
ting an end to restrictions on the en-
try of Iranian medicine and medical 
equipment into

Iran, Uganda confer on expansion of trade ties

 China has rejected the new sanctions 
announced by the U.S. Treasury De-
partment against Iran and urged Wash-
ington to abandon the wrong practice 
of resorting to sanctions, Mehr News 
Agency reported.
In his regular Press Conference on 
Thursday, Chinese Foreign Ministry 
Spokesman Zhao Lijian reacted to 
the new sanctions announced by the 
United States on Wednesday against 
a group of Chinese, Emirati, and other 
companies that it accused of helping 
Iran to deliver and sell its oil petroleum 
and petrochemical products to East 
Asia.
“China has always been firmly op-
posed to illegal and unjustifiable unilat-
eral sanctions and so-called long-arm 

jurisdiction by the U.S. We urge the 
U.S. side to abandon the wrong prac-
tice of resorting to sanctions at every 
turn and contribute positively to nego-
tiations on resuming compliance with 
the JCPOA,” the official said.
“The international community, in-
cluding China, has conducted nor-
mal cooperation with Iran within the 
framework of international law. This 
is reasonable and lawful without harm 
done to any third party, and deserves 
to be respected and protected,” Zhao 
Lijian added.
While China has been making sporadic 
official imports of Iranian oil, its private 
refineries have also been buying large 
amounts of Iranian oil over the past 
two years despite the United States’ 

sanctions on its oil exports.
Iran delivered a shipment of nearly two 
million barrels of crude oil to China’s 
southern Zhanjiang port in early June.
According to shipping tracking spe-
cialist Vortexa Analytics, the 260,000-
ton cargo, carried by vessel Dorena 
which is owned by the National Iranian 
Tanker Company (NITC) is said to be 
destined for state reserves.
The arrival of the new shipment indi-
cates that Iranian crude oil exports to 
China have been continuing in large 
volumes despite claims that the in-
creased Russian supply of crude to 
China has affected Iranian shipments.
The said cargo would be the fourth 
such shipment designated for state re-
serves since last December.

ICCIMA hosts 1st 
meeting of YEGAP 
working group

The first meeting of the Young Entrepreneurs Group of Asia Pacific (YEGAP) working 
group was held on Thursday at the place of Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA), the ICCIMA portal reported.
The meeting was attended by some members of the Iranian working group in the en-
tity as well as with the virtual presence of the director-general of the Confederation of 
Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry (CACCI), the CACCI deputy head, and 
some experts from the CACCI secretariat in Taiwan.
 The meeting was held under the chairmanship of Farzad Mehrani, the caretaker of the 
ICCIMA International Affairs Office.
In this meeting, the members of the working group discussed their plans, goals, and 

activities in the confederation. Also, with the invitation of CACCI officials, it was agreed 
that the Iranian team will join six committees in the working group to collaborate in the 
committees related to their field of work with the aim of developing business relations 
and promoting entrepreneurship in the Asia-Pacific region.
It was also decided that the members of the working group should actively participate 
in the 36th CACCI Conference which will be held on November 27-28 this year in Mel-
bourne, Australia.
The YEGAP was established in 2004 to provide a platform for young entrepreneurs in 
CACCI countries to get actively involved in entrepreneurial development for newly es-
tablished startups.

China 
condemns 

new U.S. 
sanctions 

on Iran’s oil 
partners



اقتصاد استان

Isfahan News

 مریـم یـادگاری  مدیـرکل امور 
مالیاتـی اسـتان اصفهـان بابیـان 
اینکـه تقویـت حکومـت و اسـتمرار 
نظام درگرو تأمیـن درآمدهای دولت 
اسـت، گفت: اگر قـرار اسـت اقتصاد 
مقاومتی شـکل گیرد راهی جز توجه 
بـه تولیـد و درآمدهـای پایدار کشـور 

نداریـم.
عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان، 
ضمن عرض تبریک فرارسیدن روز 
مالیات و آغاز هفته فرهنگ سازی 
مالیاتی به کلیه کارکنان امور مالیاتی 
و فعاالن اقتصادی گفت: شانزدهم 
تیرماه به واسطه اهمیت مالیات در 
توسعه و رفاه اجتماعی به عنوان روز 
مالیات نام گذاری شده است. تشکیل 
جامعه توسط انسان ها به قواعد و 
مقررات و مجریانی برای آن دارد. مردم 
هزینه های اداره جامعه اسالمی را نیز 
باید پرداخت کنند که نقش مالیات در 

این بخش برجسته است.
وی افزود: امروز نگاه به مالیات 
صرفًا به عنوان تأمین منابع مالیاتی 
نگاه جامعی نیست. مالیات صرفًا 
تأمین کننده منابع مالی نیست بلکه 
نظام مالیاتی کارکردهای متعددی دارد 
و از طرفی مطالبه مالیات به عنوان یک 
حق عمومی و مطالبه عمومی از طرف 
عموم جامعه و آحاد مردم موردتقاضا 

است
مزیکی با اشاره به اقدامات مؤثر و 
ارزشمند انجام شده دررسیدن به عدالت 
مالیاتی بیان نمودند: هرچند نظام 
مالیاتی به نقطه مطلوب نرسیده است 
ولیکن گام های مؤثری در راستای 
ایجاد عدالت اقتصادی برداشته شده 
است از آن جمله اطالعات بسیاری از 
فعاالن اقتصادی که فعالیت اقتصادی 
پنهان انجام می دهند در اختیار نظام 

مالیاتی است
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 

گفت: مالیات عالوه بر تأمین درآمد 
دولت در عدالت اجتماعی مؤثر است. 
کسانی که درآمد بیشتری داشته و 
یا بیشتر از خدمات عمومی استفاده 
می کنند مالیات بیشتری می پردازند. 
کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات 
بیشتری می پردازند تا فاصله طبقاتی 

کاهش یابد.
مزیکی با اشاره به کارکردهای اثرگذار 
نظام مالیاتی در ایجاد فضای اقتصاد 
سالم، عدالت اجتماعی، عمران و 
آبادانی شهری اضافه کردند: مالیات از 
اینکه بخشی از اقتصاد زیرزمینی شود 
و رقابت این حوزه از بین رود، جلوگیری 
می کند. مالیات باید اقتصاد زیرزمینی 
را از بین برده و همه چیز را شفاف کند. 
امروز مطالبه گر اصلی در بخش مالیات 

مردم اند.
وی ادامه داد: گرفتن مالیات عادالنه 
با اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های 
اقتصادی غیر شفاف محقق نمی شود. 
از  مالیاتی اطالعاتی  امروز نظام 
اختیار  در  زیرزمینی  اقتصادهای 
دارد اما باید قدم های بیشتری در 
این زمینه بردارد. نظام جامع مالیاتی 
هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. 
شفافیت اولویت اصلی قانون جامع 
پایانه های فروشگاهی است. بیش 
از ۶۸ هزار پرونده از فعالیت های غیر 
شفاف بااتصال پایانه های فروشگاهی 
به سامانه کشوری و راه اندازی سامانه 

مودیان در اصفهان تشکیل شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
تورمی  فشارهای  کنترل  گفت: 
با مالیات امکان پذیر است. مالیات 
بر خانه های خالی باهدف کسب 
درآمد دولت نیست و دولت به دنبال 
حل مشکل تورم در بخش مسکن 
است. مالیات به عنوان کنترل کننده 
مصرف است. کاهش تقاضا در برخی از 
کاالهای مصرفی و کاهش تفاوت بین 

فقیر و غنی با مالیات کنترل می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 

اضافه کرد: مالیات به عنوان یک 
بازیگر اصلی درصحنه اقتصاد نقش 
ایفا می کند. اگر قوانین و مقررات 
مالیاتی مانع کسب وکار شود تبعات 
اجتماعی و اقتصادی متعددی را به 
دنبال دارد برای رشد سرمایه گذاری 
مالیات کمک کننده است. مالیات های 
غیرمتعارف و غیراصولی نسبت به 
برخی از کسب وکارها و گریز سرمایه 
از فعالیت های مولد ازجمله آثار و تبعات 
ناشی از قوانین و مقرراتی است که 

به خوبی وضع نشده باشد.
وی همچنین ادامه داد: واریز عوارض 
ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، 
دهیاری ها و فرمانداری های سطح 
استان اصفهان یکی از مهم ترین 
جلوه های مالیات در رفاه و توسعه، 
مالیات بر ارزش افزوده است. یکی از 
معضالت بزرگ شهرها آالیندگی است 
که این عوارض به رفع آالیندگی کمک 
می کند. هرچند یکی از پایدارترین 
درآمدهای دولت ها مالیات است 
اما فواید آن فقط در بخش درآمدی 
دولت مشهود نیست. در زمان تشدید 
شیوه  بهترین  مالیات  تحریم ها، 
برای مقابله با دشمن است. تحقق 

درآمدهای مالیاتی نقطه یاسی برای 
دشمنان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
گفت: اگر قرار است اقتصاد مقاومتی 
شکل گیرد راهی جز توجه به تولید و 
درآمدهای پایدار کشور نداریم. امروز 
اولین درآمد دولت مالیات است. یکی 
از نکات مثبت تحریم ها توجه بیشتر 
به منابع مالیاتی برای اداره کشور است، 

این درآمد آثار متعددی به دنبال دارد.
مزیکی اضافه کرد: نابرابری های 
اجتماعی به کمک مالیات از بین 
می رود. اگر بخواهیم برای مالیات 
فرهنگ سازی کنیم، باید اعتماد متقابل 
این مردم و دولت شکل گیرد. باید بین 
مردم و دولت یک باور دوطرفه ایجاد 
شود. در حال حرکت به سوی مالیات 
خود اظهاری هستیم. نظام مالیاتی 
در حال تغییر و تحول است. هرسال 
شاهد رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه 
هستیم که باید با جلوگیری از فرارهای 

مالیاتی محقق شود.
وی تصریح کرد: امروز همه حاکمیت 
برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی 
که بخشی از آن ناشی از قوانین 
و مقررات و بخشی ناشی از اجرای 

ناصحیح قوانین است، در تالش اند. 
تقویت حکومت و استمرار نظام درگرو 
تأمین درآمدهای دولت است. در 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۴, ۶۰۰ میلیارد 
تومان مالیات ارزش افزوده در استان 
اصفهان پرداخت شد که تأثیر آن در 
استان غیرقابل انکار است. حل مشکل 
آالیندگی، بهداشت، فضای سبز و ... 
ازجمله مواردی است که هزینه آن از 

مالیات ارزش افزوده تأمین می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران بیان داشتند به حول 
وقوع الهی و با مدیریت و برنامه ریزی 
را  مالیاتی  درآمدهای  توانستیم 
محقق کنیم و این نقطه یاسی شد 
برای دشمنان که به تحریم ها دل 
نبندند مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان در پایان با اشاره به نامه 53 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( در خصوص 
اثر مالیات بیان داشتند رسیدگی به 
مشکالت پرداخت کنندگان مالیاتی 
دارای اهمیت است و تمام حاکمیت 
برای حل وفصل مشکالت فعاالن 

اقتصادی در حال ارائه خدمت هستند.
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از  تجلیـل  آییـن  محسـنی   مریـم   
صادرکنندگان نمونه اسـتان اصفهان در سـال 
۱۴۰۰ بـا حضور سـیدرضا فاطمی امیـن، وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت، اسـتاندار اصفهان، 
نماینـدگان مجلـس، فعـاالن اقتصـادی، 
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان برتـر اسـتان 

برگـزار شـد.

در این مراسم که به میزبانی اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد، بیسکویت فرخنده موفق 
شد تا نشان و لوح تقدیر صادرکننده برتر استان 

اصفهان در سال ۱۴۰۰ را کسب کند.
• صادرات بیسـکویت به 35 کشـور 

ن جها
فرخنده که در حال حاضر محصوالتش به بیش 
از 35 کشور جهان در 5 قاره صادر می شود، از 
سال ۱3۸۶ تاکنون به صورت پیاپی موفق شده 
تا عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان را، از 

آن خود کند.
ُتناژ باالی محصوالت صادر شده، مقاصد متنوع 
صادراتی، سیستم ها و روش های صادراتی مورد 
تأیید، ساختار شرکت، سبد کامل محصوالت و 

... از مهم ترین عوامل انتخاب فرخنده به عنوان 
صادرکننده نمونه و ممتاز استان اصفهان در طول 

این سال ها بوده است.
بیسکویت فرخنده در طول سال های گذشته و 
از زمانی که صادرات محصوالتش را آغاز کرده، 
هر ساله به تعداد مقاصد صادراتی خود افزوده و 
حضورش را در بازارهای جهانی توسعه داده است.

• افزایش مقاصد صادراتی فرخنده
ورود محصوالت غذایی به ویژه محصوالت 
تندمصرف مانند بیسکویت در بازارهای جهانی، 
با توجه به سخت گیری های بهداشتی )به ویژه 
در اروپا(  کار بسیار دشواری است اما محصوالت 
باکیفیت و سالمت محور فرخنده توانسته راه 
خود را به تمام قاره های جهان باز کند و عالوه 

بر کشورهای همسایه به آسیای میانه و قاره های 
اروپا، آفریقا، استرالیا و آمریکای شمالی صادر 

شود.
روند توسعه بازار محصوالت فرخنده در بازارهای 
بین المللی همچنان با قدرت ادامه دارد و مقاصد 
صادراتی این برند، سال به سال افزایش می یابد.

گفتنی است در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ برخی از 
صادرکنندگان به بیان دیدگاه ها و مشکالت 
خود در حوزه تولید و صادرات پرداختند و سیدرضا 
فاطمی امین، وزیر صمت نیز در سخنانی به 
اهمیت ترازهای فناوری، اشتغال، سرمایه گذاری، 
آب و انرژی در صادرات اشاره کرد و خواستار 

افزایش کیفیت صادرات شد.

 آزاده سـلیمان نـژاد  مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان اصفهـان گفت: بـا توجه به 
پیگیری هـای اصناف، مهلـت اظهارنامه مالیاتی مشـاغل تـا 3۱ تیرماه تمدید شـد. 
امسـال در اسـتان اصفهان تاکنون 3۱۸ هزار اظهارنامه توسط مشـاغل ارائه شده که 

نسـبت به سـال گذشـته حدود ۲۷ درصد رشـد داشـته اسـت. از این تعداد حدود ۷۷ 
درصـد از تبصره ۱۰۰ سـازمان امـور مالیاتی اسـتفاده کرده اند.

عباس مزیکی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز مالیات برگزار شد، 
گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نیز تا ۲۶ تیرماه تمدیدشده و جریمه تأخیر در 
اظهارنامه نیز بخشیده شد. همچنین اشخاص حقوقی و اشخاصی که درآمد حاصل از 

اجاره دارند تا پایان تیرماه برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات باید وصول شود 
که سهم هر استان از این مبلغ مشخص است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ هزار و 5۰ میلیارد 
تومان مالیات در استان اصفهان وصول شد که برابر ۱۰۴ درصد پیش بینی است که از 

پیش در نظر گرفته شده بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین افزود: در بخش عوارض ارزش افزوده ۴, 
۶۹۰ میلیارد تومان ارزش افزوده در اصفهان وصول شده است. این مبلغ نسبت به سال 

۱3۹۹ رشد ۱۲۲ درصدی داشته است که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت ها است.
به گفته مزیکی در سه ماهه اول امسال ۱, ۱۹۲ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول و 
به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری واریز شد. همچنین عوارض 

آالیندگی در حمل ونقل عمومی، فضای سبز و ... توسط شهرداری ها هزینه می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه داد: نظام مالیاتی اقدامات مؤثری ازجمله 
اصالح قانون ارزش افزوده و تصویب قانون پایانه های فروشگاهی را در سنوات اخیر 
انجام داده است تا فعالیت های اقتصادی شفاف شود. با اجرای این طرح ها مالیات عادالنه 

اخذشده و درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: مبارزه با شرکت های صوری در استان اصفهان با شدت بیشتری نسبت 

به سایر استان ها انجام شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اعالم اینکه کسری بودجه از جیب مردم تأمین نمی شود 
گفت: رشد مالیات ها همپای تورم بوده و بی حساب نبوده است. به عنوان نمونه در بخش 
ارزش افزوده، با افزایش تورم و قیمت محصوالت، سهم ارزش افزوده نیز افزایش یافته 

است.
به گفته عباس مزیکی در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی در 
استان اصفهان وصول شده است. سهم مالیات استان اصفهان در سال ۱۴۰۱، 3۱ هزار 

میلیارد تومان است.
مزیکی افزود: برای جلوگیری از راه های فرار از گردش مالی دستگاه های پوز، 
حساب های بانکی افراد نیز بررسی و افراد موظف اند در خصوص مبالغ قابل توجهی که به 
حسابشان واریزشده است، پاسخگو باشند. البته حساب های بانکی باید ساماندهی شده و 

تعداد حساب های افراد کاهش یابد تا امکان بررسی نیز بهتر فراهم شود.
وی ادامه داد: ساماندهی حساب های بانکی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی آغاز 

خواهد شد که منجر به شفاف سازی در درآمدها و اخذ عادالنه مالیات خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص صدور برگ خریدهای غیررسمی، 
افزود: الزم است نظارت ها در این زمینه افزایش یابد که این مهم با همکاری اصناف میسر 
می شود. اگر همه درصدد باشند که راه های فرار از قانون بسته شود، گزارش تخلفات را 

ارائه کرده و قانون بهتر اجرا خواهد شد.
 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در قانون دائمی ارزش افزوده سهم 
شهرداری ها از مالیات به چهار درصد افزایش یافت که نشان دهنده سهم مستقیم مردم 
در اداره شهر است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ هزار و 5۰ میلیارد تومان مالیات در استان 
اصفهان وصول شد که برابر ۱۰۴ درصد پیش بینی است که از پیش در نظر گرفته شده 

بود.
عباس مزیکی همچنین با اشاره به توجه و افزایش آگاهی مردم نسبت به مالیات، اظهار 
کرد: در بخش ارزش افزوده، پرداخت مالیات مستقیماً در توسعه و آبادانی زندگی مردم 
مؤثر است. همچنین بخشی از مالیات ارزش افزوده در حوزه سالمت هزینه می شود که 
اثرات خوبی به همراه دارد ازجمله در کنترل بیماری کرونا که به کمک این مالیات ها 

موانعی از سر راه نظام سالمت کشور برداشته شد.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریم ها، تحقق درآمدهای 
مالیاتی ازیک طرف و از طرفی توجه دولت به موضوع مالیات بیش ازپیش شده است. یکی 
از آثار مثبت تحریم ها آن است که توجه بیشتری به مالیات شده است. نفت یک سرمایه 
بین نسلی است، بنابراین باید از مالیات به عنوان یک درآمد پایدار در اداره کشور بهره برد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اعالم اینکه سهم مردم در اداره شهر افزایش یافته 
گفت: در قانون دائمی ارزش افزوده سهم شهرداری ها از مالیات به چهار درصد افزایش 
یافت که نشان دهنده سهم مستقیم مردم در اداره شهر است. مردم امروز انتظار دارند آنچه 

در نظام مالیاتی پرداخت می کنند در رفاهشان مؤثر باشد.

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان برگزار شد؛

انتخاب فرخنده به عنوان صادرکننده نمونه برای پانزدهمین سال متوالی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در نشست خبری:

اصفهان پرچم دار مبارزه با شرکت های صوری در ایران است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح کرد :

تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو توجه به تولید و درآمد پایدار  

حیدر صادقـی افزود: با توجه به شـرایط جـوی موجـود و همچنین بمنظور 
توزیع مناسـب سـفر در سـطح اسـتان، به گردشـگران توصیه می شود که 
در تعطیالت تابسـتانی، شهرسـتان های غربی و جنوبی را بعنـوان مقاصد 

سـفر خود انتخـاب کنند.
وی با بیـان اینکـه هوا و شـرایط جـوی در ایـن مناطـق معتدل تـر و بهتر 
اسـت، اظهار داشـت: ظرفیـت اسـکان مناسـبی در ایـن شهرسـتان ها از 
جمله هتـل، مهمانپذیـر، واحدهای بومگـردی و کمپ گردشـگری پیش 

بینی شـده اسـت.
صادقـی ادامـه داد: عمـده مسـافرت ها در اسـتان اصفهـان به شـهرهای 
اصفهان، کاشـان و نطنز صورت می گیرد درحالیکه در سـایر شهرستان ها 

نیـز امکانات گردشـگری خوبی فراهم شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه برای تعطیـالت اعیاد قربـان و غدیر هنـوز ظرفیت 
هتل هـا و اماکن اقامتـی اسـتان اصفهان، تکمیل نشـده و ضریب اِشـغال 
آنها به صد درصد نرسـیده است، خاطرنشـان کرد: شـرایطی که برای عید 
فطر و در زمینـه تکمیل ظرفیت هتل های برخی شـهرها در اصفهان پیش 
آمد برای عیـد قربان پیش نیامـده اما این احتمـال در روزهای آینده بسـته 

به الگوی سـفرها وجود دارد.
معاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگی اصفهـان با اشـاره به برنامه 
ریزی های صورت گرفته برای سـفرهای تابسـتانی و تعطیـالت پیش رو، 
گفـت: دسـتورالعملی در ایـن زمینه در کشـور و اسـتان تهیه و ابالغ شـده 
که در آن بر سـاماندهی و ارتقای خدمات سـفر ویژه تابسـتان سـال ۱۴۰۱ 

تاکید شـده است.
صادقی بـا بیان اینکه یکـی از این اقدامـات مربوط به شـرایط آب و هوایی 
اسـت، افزود: بـا توجه به شـرایط اقلیمـی خاص اسـتان، پیـش بینی های 
هواشناسـی و اعـالم هشـدارهای زرد و نارنجـی، اطـالع رسـانی الزم به 
مسـافران دربـاره احتمال وقـوع آلودگی هـوا و شـرایط طوفانـی در برخی 

محورهـا انجام می شـود.
وی با اشـاره به اینکه در تابسـتان امسـال بر برنامه ریزی برای توزیع سفر 
در سطح استان، تاکید شـده اسـت، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت، کمیت 
و نـرخ انـواع خدمـات مرتبط بـا سـفر اعـم از اقامتـی، پذیرایـی و صنوف 
خدمات رسـان، برنامه ریزی آژانس های مسـافرتی برای تورهای اسـتان 
گردی و اطالع رسـانی از طریق سـامانه "مسـافریار" از جمله خدمات سفر 

در این فصل اسـت.
وی با بیان اینکه سـامانه ۰۹۶۲۹ برای رسیدگی به شـکایات، پاسخگویی 
و اطالع رسـانی به مسـافران فعال اسـت، خاطرنشـان کرد: ایستگاه های 
ایمنـی سـفر نیـز در فواصـل 3۰ تـا ۶۰ کیلومتـری جاده هـا توسـط اداره 

راهـداری و نیروی انتظامی فعال شـده اسـت.
صادقی دربـاره افزایش مجـدد آمار کرونـا توضیـح داد: مـا از دوران کرونا 
همـواره به مـردم توصیـه کرده ایـم که فاصلـه گـذاری اجتماعی و شـیوه 
نامه های بهداشـتی را به دقـت رعایت کنند و بـرای اینکه این مـوارد بهتر 
تحقق پیـدا کنـد از گردشـگران می خواهیـم کـه در قالب تور سـفر کنند.

وی با تاکیـد بر اینکـه نظارت دقیقـی بر فعالیـت آژانس های مسـافرتی و 
تورهای گردشـگری بویژه درباره رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی انجام 
می شـود، اضافه کرد: در این بخش بر رعایت موازین بهداشـتی در شـبکه 
حمـل و نقـل، اقامتگاه هـا، پذیرایی و بازدیـد از اماکـن و بناهـای تاریخی 

نظارت می شـود.
اسـتان اصفهان با بیـش از ۲۲ هـزار بنا و اثـر تاریخـی که یکهـزار و ۸5۰ 
مـورد آن بـه ثبـت ملـی و هفـت اثـر آن بـه نام هـای میـدان امـام )نقش 
جهان(، کاخ چهلسـتون، بـاغ فین کاشـان و مسـجد جامع و سـه قنات به 
نام هـای "وزوان"،"مزدآباد" و "مون" بـه ثبت جهانی رسـیده، کانون توجه 

گردشـگران داخلـی و خارجی اسـت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اصفهان گفت: به گردشگرانی که در ایام 
تابستان بویژه اعیاد قربان و غدیر خم قصد سفر به این 
استان را دارند توصیه می شود که از ظرفیت های اقامتی 

شهرستان های غربی و جنوبی استفاده کنند.

معاون میراث فرهنگی اصفهان خواستار شد:

 استفاده گردشگران
از ظرفیت های اقامتی شهرستان ها

گفت و گو

 حسـن دحانـی  اجـرای موفـق مانور 
مدیریـت شـرایط اضطـراری در شـرکت 
گاز اسـتان اصفهان برگزار شـد. به منظور 
ارتقای سطح آمادگی کارکنان در مواجهه 
با شـرایط اضطـراری نظیـر؛ زلزلـه، آتش 
سـوزی، سـرقت وبمب گذاری مانوری با 
همین عنـوان با حضور تمامـی کارکنان و 
تیم های امـدادی تعدادی از دسـتگاه های 
خدمـات رسـان نظیـر، اورژانـس، آتـش 
نشـانی و نیـروی انتظامی در شـرکت گاز 

اسـتان اصفهـان، برگـزار گردید.
این عملیات در طبقه بندی مانورهای تمام 
عیار مطابق با سناریوی تعریف شده خروج 
اضطراری از ناحیه خطر و قرار گرفتن 
در منطقه تجمع ایمن، عملیات چک و 
خنثی بمب در خودرو، اطفای حریق وکار با 
تجهیزات تنفسی با همت نیروهای حراست 
و امور HSE، پدافند غیرعامل، مدیریت 
بحران و مشارکت مطلوب سازمان های 

خدمات رسان اجرا گردید.
ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، با اشاره به اینکه برگزاری 
این گونه مانورها باعث آمادگی بیشتر در 
مقابل حوادث احتمالی شده و مدیریت 
بحران با بحران های طبیعی، غیر مترقبعه 
و انسان ساز می آید سرو کار دارد، گفت: 
مانورهای رویارویی با شرایط اضطراری 
ناشی از بالیای طبیعی و حوادث انسان 
ساز فراگیرترین نوع تمرین برای آمادگی 
و مقابله با شرایط اضطراری بحران ها 

می باشد.
وی، اضافه کرد: بررسی نقاط قوت و قابل 
بهبود، هماهنگی ها، نقش ها و مسئولیت ها 
و عملکردهای فردی، سنجش مهارت 
عملکردی نیروها، آزمایش برنامه ها و 
سیستم ها و سازمان ها در شرایط زنده، 
توانایی ها و قابلیت های جامعه درباره 
مدیریت بحران، همکاری بین سازمان ها، 
کاربرد شیوه های مدیریت بحران و... از 

جمله اهداف برگزاری این مانورها است.
عسکری، ضمن تشکر از عوامل برگزاری 
این مانور، بویژه نیروهای حراست که به 
صورت شبانه روزی مسئولیت صیانت 
از تاسیسات، تجهیزات، تأمین امنیت 
محیط کار و محیط های عملیاتی، حفاظت 
اطالعات و... را برعهده دارند، خاطرنشان 
کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده 
وسناریوی از پیش طراحی شده، این مانور 
استراتژیک و ضروری شرکت با حضور 
تمامی کارکنان و فعالیت واحدهای درگیر 
در صحنه مانور از جمله واحدهای حراست، 
HSE، پایگاه بسیج و روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان با مشارکت فعال 
سازمان های خدمات رسان به موقع و با 

موفقیت انجام گردید.
وی، با اشاره به گازرسانی به ۱۱۴ شهر و 
۱۰۶۴ روستا، بیش از ۱۷ هزار واحد صنعتی 
بزرگ و کوچک و برخورداری بیش از ۹۹,5 
درصدی جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی، 
ضمن تاکید بر رعیت مصرف بهینه و ایمن 
ادامه داد: تأمین گاز ایمن وپایدار این حجم 
از مصرف کنندگان درگروی تأمین امنیت 
وصیانت از سرمایه های انسانی و منابع 
ملی است که مهمترین بخش آن برعهده 

نیروهای حراست است.

مانور مدیریت شرایط 
اضطراری برگزار شد

به منظور ارتقای سطح آمادگی کارکنان 
گاز استان اصفهان:

خبر روز
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: هیچ گونه صدور 
پروانه بهره برداری چاه آب در استان بدون مصوبه کمیسیون 
قضایی انجام نمی شود. حسن ساسانی در نشست با فرماندار 
و جمعی از کشاورزان تیران و کرون در محل فرمانداری این 
شهرستان افزود: تمامی درخواست های کشاورزان و صنعتگران 
برای اخذ پروانه حفاری و یا بهره برداری از چاه های آب جدید در 
سامانه متمرکز ثبت و پس از بررسی کمیسیون تخصصی صدور 

پروانه انجام می شود.

به گفته وی، یک نفر از قضات دادگستری کل اصفهان، 
کارشناسان و مسئوالن حوزه آب و نماینده مدیریت عالی استان از 

اعضای این کمیسیون است.
مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: با توجه به شرایط 
بحرانی آب، صدور مجوزها بر اساس شرایط خاص انجام و 
ادارات شهرستانی بدون طی فرآیند قانونی شرایط صدور مجوز 

پروانه ندارند.
وی یادآورشد: برای چاه های غیر مجاز پروانه بهره برداری صادر 

نشده و با متخلفین برخورد قانونی می شود.
به گفته وی، کمک به رفع نیاز آب صنایع و کشاورزان با ارائه 
راهکار و راهنمایی کارشناسان بر اساس قانون توزیع عادالنه 

آب انجام می شود.
ساسانی خاطرنشان کرد: شماره تلفن 3۸۴۸ به منظور دریافت 
گزارش های مردمی حفاری و برداشت غیرمجاز آب راه اندازی 
شده و مردم می توانند گزارش تخلفات را به واسطه این خط 

ارتباطی اعالم کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

پروانه بهره برداری 
برای چاه های 

آب جدید صادر 
نمی شود
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زمسـتان در حالـی مهمـان بـازار رمـز ارز شـد کـه 
شـرکت های فعال در این حـوزه یکی پـس از دیگری 
اعالم ورشکسـتگی کردند و سـرمایه گذاران این حوزه 
فروش هـای گسـترده ای را عملیاتـی کردنـد. قـرن نو 
در گزارشـی نوشـته کـه ایـن آشـفتگی در بـازار رمـز 
ارز تاکنـون تریلیون دالر از ارزش بازار کاسـته اسـت، 
میلیاردها دالر سـرمایه را مسـدود کرده است و هزاران 
شـغل را از میـان برده اسـت امـا تلفات کنونـی ممکن 

اسـت تنها آغـاز طوفان باشـد.
در حـال حاضـر ایـن نگرانـی در بـازار رمـز ارز مـوج 
می زنـد کـه زمسـتان امسـال نسـبت بـه سـال های 
2014 و 2018 سـردتر باشـد؛ زمانی که بیت کوین 80 
درصد از ارزش خود را از دسـت داد و تعداد بی شـماری 

توکـن از میـان رفتند.
تحلیلگـران بـر ایـن باورند کـه رکـود در بازار رمـز ارز 
تا 12 مـاه آینـده ادامه دار باشـد مگـر آنکه رونـد تورم 
جهانی کاهشـی شـود و فـدرال رزرو دسـت از افزایش 
شـدید نرخ بهـره کـه دارایی های پـر ریسـک را برای 

سـرمایه گذاران غیـر جـذاب می کند، بکشـد.
• تریلیون ها دالر دود شد

نرخ هـای پاییـن بهـره و اقدامـات محـرک دولتـی 
باعث افزایش سرسـام آور قیمت ارزهـای دیجیتال در 
طـول همه گیری شـد، امـا تصمیـم فـدرال رزرو برای 
مهـار تـورم فزاینـده بـا افزایـش نرخ هـای بهـره، بـه 
احساسـات سـرمایه گذاران آسـیب رسـاند و برخـی از 
بزرگ تریـن زیان هـای تاریخ بـازار ارزهـای دیجیتال 

را به بـار آورد.
بر اسـاس گزارش CoinGecko، ارزش بـازار ارزهای 
دیجیتـال پـس از کسـب رکـورد بـاالی 3 تریلیـون 
دالر در نوامبـر 2021، بدتریـن نیمـه اول تاریخ خود را 
به ثبت رسـاند و بـه حـدود 950 میلیـارد دالر سـقوط 
کرد، که در سـال جـاری نزدیک بـه 60 درصد کاهش 

داشـته است.
ارز  برتریـن  زمانـی  کـه   luna Terra توکـن 

رمزنگاری شـده به ارزش بیش از 40 میلیـارد دالر بود، 
در مـاه مه تقریبـًا تمـام ارزش خود را ظـرف یک هفته 
از دسـت داد و در همیـن حـال، ارزهای دیجیتـال برتر 
بیت کوین، اتـر و BNB به ترتیـب 70، 75 و 65 درصد 

از باالتریـن رکـورد خـود سـقوط کرده انـد.
گفتنـی اسـت کـه سـال ها طـول کشـید تـا بـازار از 
افت هـای مشـابه بهبـود یابـد؛ زمانـی کـه مقـررات 
جرقـه آغـاز زمسـتان شـدید ارزهـای دیجیتـال در 
سـال 2017 شـد، بیـش از 1000 روز طـول کشـید تا 
بزرگ تریـن ارز دیجیتـال جهـان بـه باالترین سـطح 

خـود برسـد.
• هزاران نفر اخراج شدند

در مواجهه بـا افت شـدید بـازار، شـرکت های ارزهای 
دیجیتـال در کمتـر از پنج هفتـه بیـش از 2000 کارگر 

خـود را اخـراج کرده اند.
 Coinbase بزرگ ترین ضربـه را کارگزاری محبـوب
بـه بازارها زد، زمانـی که هـزار و 180 کارمنـد یا حدود 
18 درصـد از نیـروی کار خـود را در 14 ژوئـن اخـراج 
کـرد؛ ایـن اتفـاق هفته هـا پـس ازآن کـه مدیرعامـل 
میلیـاردر ایـن شـرکت، برایـان آرمسـترانگ، بـه 
سـرمایه گذاران هشـدار داد که رکـود بالقـوه می تواند 
منجـر بـه طوالنی شـدن رونـد نزولی بـازار شـود، رخ 

داد.
همچنیـن در مـاه ژوئـن، جمینـی، صرافی که توسـط 
دوقلوهای میلیـاردر Winklevii تأسـیس شـد، اعالم 
کـرد کـه حـدود 10٪ از 1000 کارمنـد خـود را اخراج 
 BlockFi و Crypto.com می کنـد و صرافی هـای
اعالم کردند کـه 5٪ و 20٪ از نیـروی کار خود را اخراج 

می کننـد که شـامل حـدود 260 نفـر خواهد شـد.
از آن زمـان، پلتفـرم وام دهـی سلسـیوس طبـق 
گزارش هـا 150 کارگر را اخـراج کرد و پلتفـرم تجاری 
اتریشـی Bitpanda 270 شـغل را تعدیـل کـرد و این 

اقـدام را »ضـروری« خوانـد.
• رکورد فروش شکسته شد

سـرمایه گذاران در ماه هـای اخیـر به طور بی سـابقه ای 
نسـبت بـه خـروج دارایی هـای خـود از بـازار رمـز ارز 
اقـدام کرده انـد زیـرا بیـت کویـن در مـاه گذشـته بـه 
پایین تریـن حـد خـود در 18 ماه گذشـته سـقوط کرد. 
بـه گفتـه شـرکت مدیریـت دارایی هـای رمزنـگاری 
CoinShares، مجمـوع جریان هـای خروجـی در 
هفته 17 ژوئن بـه 423 میلیون دالر رسـید کـه تقریبًا 
تأثیر تمـام جریان هـای ورودی امسـال را صفـر کرده 
اسـت و رکـورد قبلـی 198 میلیـون دالری از ژانویه را 

تحت الشـعاع قـرار داده اسـت.
در همین حـال، بانک آمریکا گـزارش می دهـد که تعداد 
مشـتریانش که از ارزهـای دیجیتـال اسـتفاده می کنند، 
از زمـان اوج بـازار در مـاه نوامبـر، بیـش از 50 درصـد 

کاهش یافتـه و بـه کمتـر از 500000 نفر رسـیده اسـت.
دراین بیـن تنهـا سـرمایه گذاران حقیقـی نیسـتند کـه 
اقدام بـه فـروش دارایی هـای دیجیتـال خودکرده اند؛ 
روز سه شـنبه، Core Scientific فـاش کـرد کـه 
اکثریـت انبـوه بیـت کویـن خـود را باقیمـت متوسـط 
23000 دالر در مـاه گذشـته فروختـه اسـت و بیش از 

167 میلیـون دالر جمـع آوری کـرده اسـت.
• میلیاردها دالر پول نقد منجمد شد

وام دهنـده کریپتو سلسـیوس بـه اولین پلتفـرم بزرگی 
تبدیـل شـد کـه برداشـت و انتقـال بیـن حسـاب های 
مشـتریان را در 13 ژوئـن متوقـف کـرد. در عـرض 
چنـد روز، دیگـران نیـز از ایـن روش پیـروی کردنـد: 
Babel Finance، CoinFLEX و Voyager همگـی 

برداشـت ها را متوقـف کردنـد. هیچ کـدام دسترسـی 
مجدد را فعـال نکرده اند، بنابرایـن میلیاردها دالر وجوه 

بـرای سـرمایه گذاران غیرقابل دسـترس می شـوند.
• ورق در بازار رمز ارزبر خواهد گشت؟

در همین حـال، طبـق گزارش هـا، گلدمن سـاکس به 
دنبال جمع آوری 2 میلیـارد دالر برای کمـک به خرید 
دارایی هایـی از سلسـیوس اسـت و سـایر مؤسسـات 

قدیمی نیـز به ایـن کار عالقـه نشـان داده اند.
ایـن قبیـل اقدامـات فوق العـاده دلگرم کننـده اسـت. 
مؤسسـات بزرگی که به دنبال دارایی هـای رمزنگاری 
هسـتند، بـه ایـن معناسـت کـه معتقدنـد ایـن صنعت 
باوجوداین دوره بسـیار پیچیده که همه در آن هسـتیم، 

بازخواهد گشـت و قـوی بازخواهد گشـت.
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 اخبار اصفهان  درحالی که بازار بورس ایران روزهای رنگارنگی را سپری می کند 
ولی امیدواری در اخبار منتشره از تصمیم گیران این حوزه دست بردار نیست. نمونه 
اخیر توسط سرپرســت مدیریت پذیرش شــرکت بورس اوراق بهادار تهران در 

گفت وگو با ایسنا انجام شد.
سرپرسـت مدیریت پذیـرش شـرکت بـورس اوراق بهـادار تهران گفـت: برای 
انجام 16 عرضه اولیه برنامه ریزی شـده اسـت، امـا اینکه این برنامـه چند درصد 

محقق شـود، به شـرایط بازار، تمایل متقاضیـان و... بسـتگی دارد.
• پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه یک فرایند است

جواد سـرکانیان با بیـان اینکه پذیـرش شـرکت ها در بازار سـرمایه یـک فرایند 
اسـت، اظهار کـرد: این فراینـد از ارسـال مـدارک تـا درج نمـاد و عرضه سـهام 
شـرکت ها را شـامل می شـود. در حـال حاضـر بیـش از 40 شـرکت در جریـان 

پذیـرش و ارسـال مدارک هسـتند.
وی ادامـه داد: حـدود 9 الـی 10 شـرکت نیـز در جریـان درج هسـتند، یعنـی 
پذیرش شـده اند و امـور مربـوط بـه درج درحالی که انجام اسـت و تقریبـاً همین 
حـدود هـم در جریان عرضـه هسـتند. یعنـی درج شـده و در مرحله عرضـه قرار 

دارنـد.

• برای انجام ۱۶ عرضه اولیه برنامه ریزی شده است
سرپرسـت مدیریت پذیرش شـرکت بورس اوراق بهادار تهران به این سـؤال که 
تا پایان سـال جاری چند عرضـه اولیه در این شـرکت انجام خواهد شـد، پاسـخ 
داد: بـرای انجـام 16 عرضـه اولیه برنامه ریزی شـده اسـت، اما اینکه ایـن برنامه 
چند درصد محقق شـود، به شـرایط بازار، تمایـل متقاضیان و... بسـتگی دارد، اما 

احتمااًل ماهی یک عرضه را داشـته باشـیم.
سـرکانیان ادامه داد: شـرکت سـرمایه گذاری تدبیر، زر نام و یک شرکت سیمانی 

مهم ترین عرضه هـای اولیه پیش رو هسـتند.

۱۶ عرضه اولیه 
درراه بورس است

سرپرست مدیریت پذیرش 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران:

زندگی سالم
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 دست به کار شوید؛
پیش به سوی تندرستی

امکان درمان خانگی 
رگ های واریسی هست!

 پریســا جمدی  رگ های واریسی به 
علت جریان خون ناکافی در پا و ســاق پا، 
بزرگ شده ایجاد می شوند. در اغلب موارد، 
رگ های واریسی رنگ ناخوشایندی دارند 
و به مانند برآمدگی هایی در ناحیه آســیب 
دیده ظاهر می شوند. ناراحتی به شکل درد، 
تیر کشیدن یا خارش نیز ممکن است همراه 
با وریدهای واریسی باشــد. کنترل وزن و 
ورزش کردن بــرای کنترل و جلوگیری از 
رگ های واریسی مفید هستند. ورزش آرام 
باعث افزایش گردش خون می شــود که 
می تواند درد و ظهور ورید واریسی را کاهش 
دهد. تمام تمرینات باید به آرامی انجام شوند 
و در صورت ایجاد درد و یا ناراحتی بالفاصله 
متوقف شوند. همچنین پس از انجام تمرین، 
باال بردن و اســتراحت دادن به پاها امری 
مهم اســت. در این مقاله چند ورزش مؤثر 
در پیشگیری از واریس پا معرفی و توضیح 

داده خواهد شد.
واریسی  قباًل رگ های  اگر  تمرینات: 
داشته اید و نمی خواهید آن ها بدتر شوند، 
پس جا دادن این تمرینات در میان کار و 
فعالیت روزانه تان، برای شما مفید خواهد بود.

پیاده روی: راه رفتن برای جلوگیری از 
وریدهای واریسی حیاتی است! پیاده روی 
باعث می شود ماهیچه ساق پاها منقبض 
و ریلکس شوند و به باال آمدن خون از پاها 
کمک می کند. اگر در دفتر کار می کنید، 
تالش های ویژه ای را برای پیاده روی بیشتر 
انجام دهید، مسیر طوالنی را برای رفتن به 
دستشویی بروید، به جای ایمیل دادن به نزد 
همکاران خود بروید یا سعی کنید یک پیاده 
روی سریع 10 دقیقه ای را در زمان استراحت 

خود انجام دهید.
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زمستان کریپتو؛ فصل ناتمام
ورق در بازار رمز ارز برمی گردد؟



 مریم محسـنی  روانشـناس و متخصـص حوزه 
کـودک و نوجـوان بـا تشـریح علـل اشـتباهات و 
خطاهـای کـودکان، تکنیک هایی بـرای برخـورد با 

ایـن خطاهـا ارائـه کرد.
احمـد عابـدی در سلسـله جلسـات تربیـت فرزنـد 
لوبیای سـحرآمیز بـا موضـوع »چگونه با اشـتباهات 
و خطاهـای فرزنـدم برخـورد کنم؟« بـا بیـان اینکه 
اشـتباهات کودکان به دو دسـته رفتـاری و یادگیری 
تقسـیم می شـود، اظهـار کـرد: والدیـن در مقابـل 
خطای کـودکان ابتـدا باید علـت را ریشـه یابی کنند.

وی افـزود: نخسـتین علـت اشـتباهات کـودکان، 
ناتوانـی آن هاسـت. برخـی کـودکان بنـا بـه دالیلی 
مشـکل، اختالل یا نوعی از ناتوانی را دارند که سـبب 

بـروز برخـی اشـتباهات می شـود.
این روانشـناس و متخصص حوزه کـودک و نوجوان 
گفـت: کـودکان بیش فعـال دچـار چنیـن اختاللـی 
هسـتند و در رفتار آن هـا اشـتباهاتی دیده می شـود. 
ایـن کـودکان گاهـی در خودکنترلـی یا صبـر، دچار 
مشـکل هسـتند که نتیجه آن خطای رفتاری اسـت.

وی ادامـه داد: والـد در اینگونـه مواقع او را سـرزنش 
می کنـد در حالـی کـه بایـد بدانـد او یـک کـودک 
ناتـوان اسـت و بایـد راهـی بـرای حـل مشـکل او 

یافـت.
عابدی با بیان اینکـه نیازهای کـودکان از دیگر علل 
اشـتباهات آن هاسـت، گفـت: گاهی کـودکان در پی 
دیده شـدن هسـتند و این یک نیاز به شـمار می رود. 
نیـاز بـه محبـت، عشـق و توجـه نیـز از جملـه عللی 
اسـت کـه اگـر از آن بهره منـد نشـوند دچـار خطای 

رفتـاری یـا یادگیری می شـوند.
وی با اشـاره بـه الگـوی کـودکان گفـت: گاهـی ما 
به عنـوان پـدر و مـادر ممکن اسـت الگـوی رفتاری 
خوبـی بـرای فرزندمـان نباشـیم. او بـه مـا نـگاه و 

خطاهایـی را تکـرار می کنـد.
این روانشـناس و متخصص حوزه کـودک و نوجوان 

بـا بیـان اینکـه تقویـت و پـاداش در ریشـه یابـی 
اشـتباهات کـودکان بسـیار مهـم اسـت، افـزود: در 
ذهـن اکثر افـراد پـاداش چیـز خوبی اسـت امـا خود 
پاداش گاهی موجب مشـکالت رفتـاری در کودکان 

. می شـود
وی اضافـه کـرد: تقویـت باعـث افزایـش رفتـار 
کـودکان می شـود، یعنـی هـر کاری کـه والـد بعد از 

یـک رفتـار انجـام دهـد تقویـت نـام دارد.
عابدی بـا بیـان اینکـه تقویت شـامل دو نـوع مثبت 
و منفـی اسـت، اضافـه کـرد: در تقویـت مثبـت به او 
لبخنـد می زنیـم یـا تشـویقش می کنیـم و در تقویت 

منفـی رنجـی را از کـودک کـم می کنیـم. مثاًل 
معلـم بعـد از یـک نمـره منفـی، بـه کودک 
می گوید اگـر نمره خوبـی بگیریـد، نمره بد 

قبلـی را پـاک می کنـم.
وی با بیـان اینکـه تنبیه هـم اقدامی اسـت 

که والـد انجـام می دهد که باعـث کاهش 
رفتـار می شـود، گفـت: در روانشناسـی 
تنبیـه هـم دو نوع مثبـت و منفی اسـت. 
در تنبیه منفـی، کودک رفتـاری را انجام 

می دهد کـه والـد او را 
از چیـزی محـروم 

. می کنـد
ایـن روانشـناس 

و متخصـص حـوزه 

کودک و نوجـوان گفت: تنبیـه مثبت که اصـاًل نباید 
اجـرا شـود زمانی اسـت کـه فرزنـد خطـای رفتاری 
یا یادگیـری از خـود بـروز می دهـد و والـد او را تنبیه 
بدنـی می کنـد. در اینجـا رنجـی بـه فرزنـد متحمل 
می شـود. والدین به هیـچ عنـوان نبایـد از این روش 

تنبیهـی اسـتفاده کننـد.
وی تصریح کـرد: بهترین نـوع تنبیه منفـی، محروم 
کـردن کوتاه مـدت کـودک از عالیقش اسـت. البته 
بایـد تاکیـد کنیـم کـه تقویـت ده هـا برابـر قوی تـر 
از تنبیـه اسـت و تـا جایـی کـه می توانیـم بایـد از 

روش هـای تقویتـی اسـتفاده کنیـم.
عابدی بیـان کـرد: تقویـت ابتدا بـه صورت مسـتمر 
انجـام می شـود و بعدهـا بـه صـورت اتفاقـی بایـد 
صورت گیـرد. مثاًل بعـد از هر بـار مسـواک زدن باید 
به کـودک پـاداش بدهیـم امـا پـس از مدتی هـر از 

گاهی پـس از مسـواک بـه او پـاداش داده شـود.
وی گفـت: به طـور کلی تمـام کارهایی کـه فرزندان 
انجـام می دهنـد از نظـر روانشناسـی رفتار نـام دارد. 
رفتارهای کـودکان بـه دو دسـته خوب و بد تقسـیم 
می شـوند کـه بیشـترین مشـکل والدیـن تمرکـز بر 

رفتارهـای بـد کودکان اسـت.
این روانشـناس و متخصص حوزه کـودک و نوجوان 
اظهـار کـرد: هـر موقـع فرزنـد رفتـار خوبـی انجـام 
می دهـد والـد بایـد سـه کار انجـام دهنـد. نخسـت 
اینکـه بـه او توجـه کنـد، پـاداش بدهد 
و در کار او مشـارکت صـورت دهـد 
و هیجـان خرجـش کنـد. بـه ایـن 
ترتیـب رفتـار خـوب کـودک 

تکـرار می شـود.
وی افـزود: تحقیقـات نشـان 
داده اسـت که والدین برای 
رفتارهـای خوب کـودکان 
هیجـان خـرج نمی کننـد و 
برعکـس بـرای رفتارهـای بـد 

هیجـان از خـود نشـان می دهنـد که اشـتباه اسـت.
عابـدی بـا بیـان اینکـه رفتارهـای بـد کـودکان دو 
دسـته بی خطـر و خطرناک اسـت، گفـت: از تکنیک 
سـتارالعیوب بایـد در مقابل رفتـار بی خطـر کودکان 
اسـتفاده کـرد. اگـر رفتار بـد کـودک خطرنـاک بود 
بهترین تکنیـک در اینجا نجات دادن کودک اسـت.

وی افـزود: وقتـی کـودکان در حـال غـرق شـدن 
هسـتند سـعی نکنیم به آن ها شـنا یـاد بدهیـم و این 
مهمتریـن تکنیـک در مقابـل رفتارهـای خطرنـاک 
کودک اسـت. سـؤال این اسـت کـه نجـات دادن به 

چـه شـکل بایـد انجام شـود؟
این روانشـناس و متخصص حوزه کـودک و نوجوان 
گفت: محـل را بـدون اینکه کودک متوجه شـود چند 
دقیقـه ترک می کنیـم. پدر و مـادر خـالق، زمانی که 
کودک خطـای رفتاری انجـام می دهد روشـی برای 

ترک چنـد دقیقـه ای کودک پیـدا می کنند.
وی اظهـار کـرد: دوم اینکـه ذهـن کـودک را بایـد 
دزدیـد. یعنـی ناگهـان، توجـه کـودک را از جایـی 
بـه جـای دیگـر بـرد. ۹۰ درصـد مشـکالت رفتاری 
کـودکان بـا راهـکار اول حل می شـود، یعنـی همان 

توجـه، پـاداش و مشـارکت.
وی با بیان اینکه ما می گوییم اشـتباه کـردن ایرادی 
ندارد و اولین گام عزت نفس کودکان اسـت، تصریح 
کرد: اگر والـد، مرتب بـه فرزنـد بگوید اشـتباه نکن، 
یا درسـت انجـام بـده! کـودک بعـد از یک مـاه هیچ 
کاری انجـام نمی دهـد چـون عـزت نفـس او پایین 

می آیـد.
عابدی خاطرنشـان کـرد: زمانی که کـودک مرتکب 
اشـتباه رفتاری یا یادگیری می شـود، واکنش نشـان 
ندهیم امـا در حافظه خـود آن را ذخیـره کنیم. بچه ها 
را بایـد روی نمره ۱۹ نگـه داریم. اشـتباهات او را بعد 
از گفتـن توانمندی هـا و در تنهایـی بـه او بگوییـم. 
بچه هـا اینجـا رفتـار خـود را اصـالح می کننـد. در 

اینجـا والـد سـه روز بعد بـه او پـاداش می دهد.

گونـــاگون
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سرپرسـت اورژانـس پیـش بیمارسـتانی اسـتان از افزایـش ۲۰ درصدی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

آمار ماموریت هـای تصادفی اورژانس پیش بیمارسـتانی اسـتان خبر داد.
فرهـاد حیـدری، گفـت: در سـه ماهـه اول امسـال، نیروهـای اورژانـس 
پیش بیمارسـتانی اسـتان بـه ۶۹ هـزار و ۶۸۴ مأموریـت امدادرسـانی 
اعزام شـدند کـه از جمـع آنهـا ۵۰ هـزار و ۵۸۸ مـورد مربوط بـه حوادث 
غیرتصادفی و ۱۹ هزار و ۹۶ مـورد مربوط به حوادث رانندگی بوده اسـت.

وی اظهار داشـت: در ایـن مـدت از مجموع حـوادث رانندگـی ُمنجر به 
جرح در اسـتان ۱۳ هزار و ۳۵۵ مـورد در مناطق شـهری و ۵ هزار و ۷۴۱ 

مـورد در نقاط جاده ای اسـتان رخ داده اسـت.
سرپرسـت اورژانس پیش بیمارسـتانی اسـتان اصفهان با اشـاره به ارائه 

خدمات اورژانس هوایی در سـطح اسـتان خاطرنشـان کرد: در سه ماهه 
ابتدایی سـال، بالگـرد امـدادی اورژانس ۱۹ بار بـه مأموریت اعزام شـد 
و ۲۶ بیمـار و مصـدوم را به مراکز درمانی اسـتان اصفهـان منتقل کرد.

وی اضافـه کـرد: از مجموع ایـن ماموریت ها پنـج مأموریـت مربوط به 
انتقـال بیماران قلبـی، چهـار مأموریت مربوط بـه تصادفـات رانندگی و 

یک مأموریـت مربوط بـه انتقال مـادر باردار بـه بیمارسـتان بود.
به گـزارش ایرنـا، فوریت های پزشـکی اسـتان اصفهـان از ۱۵۹ پایگاه 
امدادی شـامل ۷۹ پایـگاه شـهری، ۷۹ پایـگاه جـاده ای و یـک پایگاه 
امـداد هوایـی، ۲ دسـتگاه اتوبـوس آمبوالنـس و پنـج اتـاق فرمـان 

برخـوردار اسـت.

در سه ماهه اول سال؛

ماموریت های تصادفی اورژانس اصفهان ۲۰ درصد افزایش یافت

استاد رشته زمین شناسی در اصفهان 
گفت: ۷۲ ُگسل در شعاع یکصد کیلومتری 
اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت که از 
نتایج آن در شهرسازی و احداث سازه های 

مختلف استفاده خواهد شد.
همایون صفایی، افزود: بر اساس یک 
طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و 
شهرداری اصفهان، ۷۲ ُگسل در شعاع 
یکصد کیلومتری این کالنشهر مورد 
بررسی قرار گرفت که اکنون این طرح در 
مرحله داوری قرار دارد و ریز پهنه بندی آن 

در حال اتمام است.
وی با بیان اینکه پیش از این در دهه ۸۰ 
در یک کار تحقیقاتی ۶۳ ُگسل در شعاع 
یکصد کیلومتری اصفهان مورد مطالعه 
قرار گرفته بود، خاطرنشان کرد: در مطالعه 
جدیدی که انجام شد تعدادی گسل در 
دسته بندی ها اضافه و ۷۲ ُگسل مطالعه شد 
اما این موضوع به معنی ایجاد گسل جدید 

در این محدوده نیست.
وی بااشاره به اینکه اصفهان در مقایسه 
با بسیاری از کالنشهرهای همتراز خود و 
همچنین سایر شهرهای استان خطرپذیری 
باالیی در زمین لرزه ندارد، اظهار داشت: 
در استان اصفهان شهرستان هایی مانند 
کاشان، فریدن، دهاقان و شهرضا و چند 
منطقه دیگر دارای ظرفیت بیشتری در 

زمین لرزه هستند.
هیات علمی بازنشسته دانشگاه اصفهان 
ادامه داد: میزان فعالیت های لرزه ای و 
زلزله های بزرگ در شهر اصفهان نسبت 
به بسیاری از شهرهای دیگر استان، کمتر 
است اما هیچ چیز بطور صددرصد ُمنتفی 
نیست و زمین لرزه ممکن است اتفاق بیفتد.

صفایی در باره تأثیر فرونشست زمین بر 
روی زلزله تاکید کرد: فرونشست در مقایسه 
با دلیل اصلی حدوث زلزله یعنی جمع شدن 
تنش ها در پوسته زمین به مراتب تأثیر 
بسیار جزیی و کمتری دارد اما آنچه مسلم 
است این پدیده در میزان تخریب بناها و 
سازه هایی که بر اثر فرونشست دچار تَرک 
و شکاف شده اند و استحکام الزم را ندارند، 

تأثیر می گذارد.
وی ادامه داد: در مجموع، نمی توان 
فرونشست را در میزان و زمان وقوع زلزله، 

دخیل دانست.
وی همچنین در باره زلزله و پس لرزه هایی 
که چند روز گذشته در جنوب کشور و استان 
هرمزگان بوقوع پیوست، توضیح داد: 
مناطق جنوب هرمزگان بر روی ُگسل 
بزرگی به نام میناب )زندان( و در مرز بین 
کوهستان زاگرس و مکران قرار دارد 
بنابراین وقوع این زمین لرزه ها پدیده کاماًل 
طبیعی است و بدلیل تجمع تنش ها در 
پوسته زمین، تا مدتی پس لرزه های زیادی 
اتفاق می افتد و برخی شایعه ها در فضای 
مجازی مانند مصنوعی بودن این رویداد، 

درست نیست.
صفایی در باره تأثیر تغییر فصل ها در بروز 
زمین لرزه گفت: مطالعاتی در این زمینه 
و همچنین نیروی ِکشنده ماه و خورشید 
انجام شده است اما هنوز بطور صددرصد 
مورد تأیید نیست. وی با بیان اینکه برخی از 
مطالعه ها نشان می دهد نیروی ِکشنده ماه 
و خورشید می تواند اثر جزیی بر روی پوسته 
زمین بگذارد و روی زمان وقوع زلزله مؤثر 
باشد، افزود: این نظریه هنوز بطور کامل 

تأیید نشده است اما می تواند منطقی باشد.
این استاد رشته زمین شناسی تصریح کرد: 
زمین لرزه در یک منطقه مانند قطعات 
جورچین )پازل( است و می تواند بر روی 
مناطق دیگر تأثیر بگذارد بطوریکه اگر 
منطقه ای دارای ظرفیت باالی زلزله باشد 
این رویداد احتمال دارد در آن بوقوع بپیوندد.

به گزارش ایرنا، بامداد روز شنبه ۱۱ تیر 
امسال دو زلزله بزرگ به قدرت ۶.۱ و ۶.۳ 
ریشتر منطقه غرب هرمزگان را لرزاند 
و در این حادثه ۹۳ نفر مصدوم و پنج نفر 

جان باختند.

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 مطالعه 72 ُگسل
در شعاع ۱00 کیلومتری 

اصفهان

استاد زمین شناسی خبر داد:

روانشناس و متخصص حوزه کودک و نوجوان در نشست لوبیای سحرآمیز مطرح کرد:

بیان تکنیک هایی برای برخورد با اشتباهات فرزندان

در راسـتای صـادرات میلگـرد آجـدار بـه کشـور آلمان، بـا تأییـد تعداد 
۲۱۰ نمونـه ذوب ارسـالی ذوب آهـن اصفهـان بـه آلمان، این شـرکت 

گواهینامـه همولوگیشـن را دریافـت کرد.
ذوب آهـن اصفهان به عنـوان اولین تولید کننـده فوالد در ایـران، با دارا 
بـودن اسـتانداردها و گواهینامه های گوناگـون و بر پایه شـعار دیرینه با 
اطمینان بسـازید، در کنار تأمین نیـاز داخلی، مرزهـای بین المللی را نیز 
برای صـادرات به بیش از بیسـت کشـور جهـان درنوردیده اسـت و این 
افتخارآفرینی هـا سـبب شـد شناسـنامه صنعت فـوالد ایـران به عنوان 
تنها شـرکت ایرانی، در تاریـخ هفتم تیرمـاه گواهینامه همولوگیشـن را 
برای صادرات محصـول میلگرد آجـدار به کشـور آلمـان دریافت کند.

مدیر کیفیـت فراگیر ذوب آهـن اصفهان در ایـن باره گفت: بـا توجه به 
مطالعه بازار و نیازسـنجی انجام شـده جهـت صادرات به کشـور آلمان، 
محصوالت میلگـرد آجدار مطابق اسـتاندارد DIN۴۸۸ در دسـتور تولید 
قرار گرفت، بنابرایـن با نماینده ممیـزی و تأیید کننـده نهایی محصول 
مطابـق این اسـتاندارد، جهـت انجـام ممیـزی و ارزیابی شـرایط فنی و 
 DIN۴۸۸ و ISO۹۰۰۱ فرایندهای سـازمان با الزامـات اسـتانداردهای

از انتهای سـال ۹۹ هماهنگی هـای الزم بـه عمل آمد.
محمـد صـدری افـزود: در ایـن خصـوص بـرای مهیـا شـدن شـرایط 
ممیـزی، بـا هماهنگـی مدیریت هـای مرتبـط پـس از تولیـد، کنتـرل 
و بازرسـی کیفـی شـمش و محصـوالت، نمونه هـای مختلـف از 
میلگردهای آجدار سـایز ۱۲ )۶۰ نمونه از ۳ ذوب(، سـایز ۲۰ )۲۵ نمونه 
از یـک ذوب(، سـایز ۲۵ )۵۰ نمونـه از ۲ ذوب، و سـایز ۳۲ )۷۵ نمونه از 
۳ ذوب( جمعـًا ۲۱۰ نمونـه جهـت انجـام آزمون هـای آنالیز شـیمیایی، 
خـواص مکانیکـی، تسـت خسـتگی و اندازه گیری هـای مربـوط بـه 
هندسـه آج از ایـن محصـوالت تهیـه و بـه آزمایشـگاه کشـور آلمـان 
ارسـال شـد و خوشـبختانه نتایج حاصل از انجام آزمون هـای مورد نظر 

بـر روی نمونه هـا مـورد تأییـد قـرار گرفت.
مدیر کیفیـت فراگیر ذوب آهـن اصفهـان تصریح کـرد: همچنین تمام 
فرایندها و دسـتورالعمل های مرتبط شـرکت مطابق با الزامات سیسـتم 
مدیریـت کیفیـت )ISO ۹۰۰۱: ۲۰۱۵( مـورد بررسـی و ممیـزی قـرار 
گرفت کـه نهایتًا منجـر به صـدور گواهینامـه جهت محصـول میلگرد 

آجـدار مطابق با اسـتاندارد DIN۴۸۸ شـد.
مدیـر بخـش فوالدسـازی ذوب آهـن اصفهـان نیـز در ادامـه گفـت: 
مطابق بـا گواهینامه همولوگیشـن بـرای محصـوالت B۵۰۰B )نوعی 
میلگرد آجـدار(، بر اسـاس دسـتورالعمل موجـود در فوالدسـازی برای 
ایـن مـارک، تعـداد هشـت ذوب مطابق بـا شـرایط در نظر گرفته شـد. 
در ادامـه بـرای تهیـه این ذوب هـا، بـا توجه بـه کیفیـت بـاالی آنها از 
قراضه خالص و چدن با شـرایط فنی مناسـب اسـتفاده شـد و همچنین 
کنورتورها بـا لُکدهای مناسـب انتخاب شـد و در تهیه ایـن ذوب ها نیز 

از آنالیز اکسـپرس مناسـب اسـتفاده شد.
سـیاوش خواجوی تصریح کرد: بعد از تخلیـه ذوب از کنورتـور در کوره 
پاتیلـی از آرگان جهـت همـوژن نمـودن ایـن ذوب هـا اسـتفاده شـد و 

سـرباره سـازی مناسـب نیـز روی آنهـا انجـام گرفـت و کربـن معادل 
آنها در محـدوده درخواسـتی تنظیـم گردید و سـپس ریخته گـری این 
ذوب هـا نیـز در مقطـع ۱۵۰*۱۵۰ و بـا پوشـش کامـل ذوب در پاتیـل 
میانی و بـا پـودر قالب مناسـب جهـت افزایش کیفیـت آماده و سـپس 

به نـورد ۳۰۰ ارسـال شـد.
مدیر آزمایشـگاه مرکزی شـرکت نیـز گفت: جهـت انطباق بـا الزامات 
اسـتاندارد DIN ۴۸۸ الزم بـود تا پس از بررسـی اسـتاندارد توسـط تیم 
کارشناسـی آزمایشـگاه مرکزی، تسـت ها، متـد و تجهیزات مـورد نیاز 
مشـخص شـد. پس از انجام این مهم، کیفیت این محصـوالت با انجام 
تسـت های مذکور بـا صحـت و دقـت بـاال و بـا بکارگیـری تجهیزات 

پیشـرفته توسـط آزمایشـگاه های این مدیریـت صحه گذاری شـد.

محمـود پورشـعبان افـزود: بـه منظـور حصـول اطمینـان از انطبـاق 
ویژگی هـای نمونه هـای ارسـالی بـه آزمایشـگاه کشـور آلمـان، تمـام 
نمونه هـا مطابـق آخریـن متدهـای روز دنیـا تحـت تسـت های 
کشـش، خمـش مجـدد، تعییـن سـطح مقطـع مؤثر، بررسـی سـاختار 

میکروسـکوپی و آنالیـز شـیمیایی قـرار گرفتنـد.
این مقام مسـئول خاطرنشـان کرد: همگرایی نتایج آزمایشـگاه کشـور 
آلمـان بـا نتایـج بـه دسـت آمـده در آزمایشـگاه های ایـن مدیریـت، 
عالوه بـر تأییـد ویژگی ها و کیفیـت محصـوالت ذوب آهـن اصفهان، 
بـه نوعـی تصدیـق فرآینـد آزمـون در مدیریـت آزمایشـگاه مرکـزی 
محسـوب می شـود کـه بـی شـک ایـن افتخـار بـدون حمایت هـای 
مدیر عامـل شـرکت و معاونـت برنامه ریزی و توسـعه، تالش پرسـنل 
متعهـد آزمایشـگاه مرکـزی و همـکاری مدیریت هـای مرتبـط تحقق 

فـت. نمی یا
قائـم مقـام مدیر مهندسـی نـورد شـرکت نیز بـا اشـاره به اینکـه ذوب 
آهـن اصفهـان اولیـن شـرکت ایرانـی اسـت کـه موفـق بـه دریافـت 
گواهینامـه همولوگیشـن شـد، اظهـار کـرد: ایـن گواهینامـه، کیفیـت 
مطلـوب محصـول میلگرد آجـدار، خـواص مکانیکـی منحصر بـه فرد 
آن از جملـه پراکندگـی محـدود در تنش تسـلیم و اسـتحکام شکسـت 

را نشـان می دهـد.
علیرضا مهرابی افـزود: این گواهینامـه مبین این اسـت که محصوالت 
میلگـرد آجدار بـه واسـطه خـواص مکانیکـی بـاال و مقاومـت در برابر 
تنش های لرزشـی مـورد انتظـار باید بـه روش ترمکـس تولید شـوند.

وی تصریـح کـرد: محصـوالت مـورد نظـر بـا سـایزهای مختلـف در 
کارگاه هـای نـورد ۳۰۰ و ۳۵۰ بـه روش ترمکـس تولیـد شـد و بعـد از 
نمونه گیری هـای متعـدد از محصـول و انجـام آزمایش هـای مختلف، 
توسـط ممیزهای مربوطه، نمونه هـای دیگر نیز به صورت سـختگیرانه 

خارج از شـرکت تسـت شـدند.
قائـم مقـام مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن اصفهـان گفـت: اخـذ 
ایـن گواهینامـه مسـیر را بـرای ورود محصـوالت ذوب آهـن بـه 
 بازارهـای کشـور آلمـان همـوار می کنـد و ارزش آفرینـی فراوانـی را

در پی دارد.

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صدر تأمین با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار 
و گفتگو با مدیرعامل و دیگر مسئولین این شرکت از 

خط تولید و پروژه های توسعه ذوب آهن بازدید کرد.
مدیرعامل صدر تأمین در این بازدید، ذوب آهن 
اصفهان را مایه افتخار تمام صنعت فوالد کشور دانست 
و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی رسالت تأمین منابع 
انسانی برای صنعت کشور به ویژه صنعت فوالد را به 
خوبی انجام داده و امیدوارم که همچنان این نقش 

کلیدی را برای صنعت کشور ایفا نماید.
وی با اشاره به اینکه همت و تالش برای تحول در 
ذوب آهن اصفهان موج می زند، افزود: این شرکت 
برای حل مشکالت مربوط به تأمین پایدار مواد اولیه 
تمهیدات خوبی اندیشیده تا بتواند به طور اساسی این 
مسائل را حل کند و البته حاصل این تمهیدات را در 

افزایش تولید آن می تواند مشاهده نمود.
نادری با تاکید بر این موضوع که ذوب آهن اصفهان با 
نوآوری و بهره گیری از تکنولوژی نوین، محصوالت 

صنعتی و با ارزش افزوده باال تولید می کند، افزود: این 
شرکت با توان داخلی، محصوالتی مانند ریل که مورد 
نیاز کشور می باشد و به دلیل تحریم امکان واردات آن 
وجود ندارد را تولید می کند و به این اقدام مهم و ملی 

همچنان ادامه می دهد.
مدیرعامل صدرتامین اظهار داشت: صنعت فوالد 
کشور روی لبه تکنولوژی حرکت می کند و با یاری 
خداوند هیچ قدرتی نمی تواند مانع پیشرفت و حرکت 

رو به رشد این صنعت شود.

وی افزود: ذوب آهن اصفهان یک کارخانه نیست بلکه 
یک صنعت است و به همین دلیل نیز با نگرش صنعت 
داری اداره می شود که یکی از دستاوردهای آن، تربیت 

نیروی انسانی ماهر برای صنعت کشور است.
دکتر نادری اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان در مسیر 
تحول و توسعه قرار دارد و قطعًا هلدینگ صدر تأمین 
از پروژه های توسعه این مجتمع عظیم صنعتی که 
منجر به افزایش تولید و بهره وری شود با تمام قدرت 

حمایت می کند.

در راستای صادرات میلگرد آجدار به کشور آلمان؛

ذوب آهن اصفهان گواهینامه همولوگیشن دریافت کرد

ذوب آهن اصفهان 
گواهینامه همولوگیشن 
دریافت کرد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

مدیرعامل صدر تأمین در دیدار و گفتگو با مدیرعامل و 
دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان:
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